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FORORD 

Ved Stortingets vedtak om vern av vassdrag i Verneplan IV i april 1993, forelå den 
endelige verneplanen for vassdrag. Etter dette vernevedtaket er oppmerksomheten flyttet 
fra vern av vassdrag til hvordan vernede vassdrag forvaltes, og det er utarbeidet retnings
linjer for dette: Regjeringen har gitt rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag med 
hjemmel i plan- og bygningsloven, og Norges vassdrags- og energiverk (NVE) har 
utarbeidet et forslag til retningslinjer for differensiert forvaltning av vernede vassdrag med 
utgangspunkt i vassdragsloven. Sistnevnte er oversendt Nærings- og energidepartementet 
(NOE) for endelig behandling (NVE-publikasjon nr. 4/95). 

Når det gis retningslinjer for forvaltning av vernede vassdrag, er det fordi mange har et 
ansvar for å ivareta de verdiene som ligger til grunn for vassdragsvernet. Selv om statlige 
myndigheter har et hovedansvar for forvaltningen av de vernede vassdragene, spiller 
lokale og regionale myndigheter en viktig rolle sammen med sektornlyndigheter, f.eks. 
innenfor samferdsel og landbruk. 

En viktig forutsetning for å ivareta de verdiene som er knyttet til vernede vassdrag, er at 
verdiene er kjent, og at de foreligger på en form som er lett tilgjengelig for de myndighe
tene som skal ivareta vassdragsvernet. Som sentrale myndigheter med oppfølgingsansvar 
for de vernede vassdragene, har Direktoratet for naturforvaltning (DN) og NVE et særlig 
ansvar i denne forbindelse. 

DN og NVE har i noen grad arbeidet med å forbedre kunnskapen om de vernede vassdra
gene. I mindre grad har det vært arbeidet systematisk med å presentere de foreliggende 
opplysninger samlet og lett tilgjengelig. På denne bakgrunnen tok NVE initiativ til å 
sammensti1le tilgjengelig kunnskap om verneverdiene i 12 vassdrag over hele landet. 
Vassdragene ble plukket ut blant vassdrag som var aktuelle for utprøving av differensiert 
forvaltning. 

Dette er en av tre publikasjoner som inneholder sammenstillingene. Arbeidet er utført av 
Ole Kristian Spikkeland, som ble leid inn til oppgaven. 

Oslo, august 1995 
'} 

.~?vf!t</~fa7<~ 
Haa~/~thagen 

seksjonssjef 
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VOSSA VASSDRAGET (062eZ) 

Fylke: 

Kommuner: 

Objekt nr.: 
Nedbørfelt: 
Toppunkt: 
Utløpspunkt: 
Marin grense: 

Naturgeografisk 
region: 

Hordaland, Sogn og Fjordane 

Voss, Aurland, Ulvik, Vik, Kvam, Vaksdal 

062/1 
1 483 km' 
1 604 m o.h. 

O m o.h. 

100 m o.h. 

35c (Fjellregionen i søndre del av fjellkjeden, Hardangervidda) 
37c (Vestlandets lauv- og furuskogsregion, Hordalands fjordstrøk) 

1. NATURFAGLIG BESKRIVELSE 

1.1. Beliggenhet 
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Vossavassdraget tilhører de midtre fjordstrøk på Vestlandet, og er et av de største vassdragene i 
landsdelen. Nedbørfeltet strekker seg fra høyfjellsområdene innenfor Uppsete i øst til Bolstadfjord
en i vest. Størstedelen av vassdraget ligger i Voss kommune, men noen av randområdene tilhører 
Aurland, Ulvik, Vik, Granvin, Kvam og Vaksdal kommuner. 

Ovenfor Vangsvatnet (47 m o.h.) er Vossavassdraget delt i tre hovedgreiner. Fra Vikafjellet i 
nord, på grensa mellom Hordaland og Sogn og Fjordane, kommer Strondaelva. Fra fjelltraktene 
ved Flåmsdalen og Undredalen i øst kommer Raundalselva. Disse to elvene renner sammen like 
før utløp i Vangsvatnet, hvor tettstedet Vossevangen (Vangen) ligger. Den tredje sidegreina er 
Bordalselva, som drenerer fjellområdene mellom Voss og Hardangerfjorden i sør og munner ut i 
sørøstre del av Vangsvatnet. Fra Vangsvatnet renner Vosso mot vest gjennom Evangervatn (lO m 
o.h.) til utløp innerst i Bolstadfjorden. I St.prp. nr. 118 (1991-92) slår Regjeringen fast at Vossa
vassdraget er vernet oppstrøms Vangsvatnet, dvs. Strondavassdraget, Raundalsvassdraget og Bor
dalselva. Systematisk feltarbeid i tilknytning til vassdragsvernet er bare utført i nedbørfeltene til 
Strondaelva og Raundalselva. 

Det bor nærmere 14000 mennesker innenfor nedbørfeltet. Ca. halvparten av disse er bosatt på 
eller omkring Vangen, som er handels- og administrasjonssenter i Voss kommune. Nedbørfeltet er 
til dels sterkt påvirket av ulike naturinngrep. De lavereliggende delene er preget av jordbruksland
skap og flere tettsteder. I MjølfjeIIområdet ligger mange hytter. På Bømoen og Mjølfjell finnes 
militære anlegg, bl.a. skytefelt. Jernbanen følger hovedvassdraget fra Bolstadøyri gjennom Raun
dalen til Uppsete. Ny E16 følger nær vannstrengen fra Bolstadøyri til Vangen og derfra nordøst
over til Vinje, Oppheim og Aurland. Riksvei 13 kommer fra Granvin og passerer nedbørfeltet i 
nordlig retning via Vangen, Vinje og Vikafjellet over til Sogn. I tillegg går det veier inn i de fleste 
større dalfører langs vassdraget; Teigdalen, Hamlagrø, Dyrvedalen, Bordalen og Raundalen. Nedre 
del av vassdraget er regulert til kraftproduksjon. Evanger kraftverk har en midlere årsproduksjon 
på l 237 GWh. Følgende vatn er regulert: Grøndalsvatn (regulert 33 m), Kvandalsvatn (15 m), 
Askjelldalsvatn (55 m), Skjerjevatn (13 m), Holskarsvatn (30 m), Volavatn (32 m) og Piksvatn (12 
m). I tillegg er kraftverk i drift i Rognsfossen og Palmafossen like øst for Vangen. Myrkdalsvatnet 
og Vangsvatnet er flomsenket. 
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Klimaet i nedbørfeltet er suboseanisk. Årsnedbør ved målestasjonen på Bø er ca. 1 300 mm, trolig 
betydelig mer i høyereliggende områder. Nedbørmengden varierer mye gjennom året, og er lavest 
i mai (ca. 45 mm) og høyest i oktober (ca. 150 mm). Årsmiddeltemperaturen er 5,2°C. Middel
temperaturen for varmeste måned er IS,8°C, og for kaldeste måned -3,rc. Dette gir en tempera
turforskjell mellom varmeste og kaldeste måned på 19,5°C, noe som for Vestlandet er en svært 
høy verdi. 

1.2. Landskap 

Vossavassdraget spenner fra høyfjellsområder til iavland, og rommer flere innsjøer i lavlandsdelen. 
Ca. 40 % av nedbørfeltet ligger under skoggrensa; 850-950 m o.h. 

Nedbørfeltet omfatter store høytJellsområder. Langs Strondavassdraget ligger toppnivået hovedsa
kelig mellom 800 og l 100 m o.h., med enkelte topper over dette nivået. Langs Raundalsvass
draget ligger toppnivået stort sett mellom 1 000 og 1 300 m o.h., men partier ved Vossaskavlen 
når opp i vel l 500 m O.h. Aller høyest er 0ykjafonn (l 604 m o.h.) i sørøst. Gjennom disse 
fjellområdene skjærer Vossavassdragets dalfører seg med to dominerende lengderetninger; nord-sør 
og øst-vest. 

Strondavassdraget har sitt utspring i elvene Sendo og Grungen på Vikafjellet. Herfra renner elvene 
sammen i Myrkdalselva ned den smale og U-formete Kvassdalen. Denne avløses av den mer åpne 
Myrkdalen. som leder ned mot Myrkdalsvatn (229 m o.h.) og videre til Vinje. Her møter Myrk
dalselva den varmere Oppheimselva, som kommer fra Oppheimsdalen og Oppheimsvatn (337 ill 
o.h.) i øst. Nedenfor Vinje er dalføret åpent. Herfra renner Strondaelva rolig gjennom skog- og 
jordbrukslandskap fram til samløp med Raundalselva. På veien passeres Lønavatnet (78 m o.h.), 
Melsvatnet (76 m o.h.) og Lundarvatnet (73 m o.h.). 

Raundalsvassdraget har sitt utspring i relativt høytliggende fjellområder ved Mjølfjell, på grensa 
mot Undredaiselvi og Flåmsvassdraget. Raundalen er trang og har bratte dalsider. Bare små area
ler ligger lavere enn 300 m O.h. Elva renner for det meste fossende i trange gjel. [ de østlige dele
ne greiner Raundalen seg opp i en rekke store sidedaler, hvorav Rjoanddalen, Ljosdalen, Uppset
dalen og Slondalen er de største. Dette er relativt åpne og flate dalfører som for en stor del tilhø
rer den lavalpine sonen med lyngheier og myrer som viktige naturtyper. Her ligger også en rekke 
vatn, hvorav Vassetvatnet (l 074 m o.h.) og Slondalsvatnet (751 m o.h.) er de største. 

Bordalselva drenerer fjellområdene mellom Voss og Hardangerfjorden og munner ut i Vangs
vatnet. Bordalen er hengende i forhold til hoveddalføret, og det meste av området ligger over 350 
m O.h. Det finnes ingen større vatn innenfor Bordalselvas nedbørfelt. 

Vangsvatnet er et 8 km' stort innsjøbasseng. Nedenfor Vangsvatnet renner Vosso i stryk og stille 
partier via Evangervatn til Bolstadfjorden. Vosso tar inn en rekke sideelver som drenerer fjellom
råder på grensa mot Eksingedalen i nord og Hamlagrø i sør. I disse områdene ligger flere vatn, 
hvorav Torfinnsvatn (890 m o.h.) på 6 km', Store Piksvatn (959 m o.h.) på 1,4 km' og Store 
Volavatn (904 m o.h.) på 1,3 km' er de største. 

Ulike typer løsmasser dekker relativt store deler av nedbørfeltet. Vegetasjonen er variert. Bjørke
skog, furuskog, gråorskog og plantet granskog har størst utbredelse. Langs vatn og vassdrag i de 
nedre delene av nedbørfeltet opptrer flere steder en frodig våtmarksvegetasjon. I fjellet er fattige 
lyng- og grasheier mest vanlige, men også myr er vidt utbredt. De lavereliggende dalfører har 
store jordbruksområder. 



1.3. Geologi 

Berggrunnen i nedbørfeltet domineres nederst aven fyllittsone som strekker seg fra Evanger og 
oppover mot Vinje. Fyllitten er av kambroordovicisk alder og er sterk omdannet. Over fyllitten 
ligger det i noen områder skyvedekkebergarter. I sørlige og vestlige områder ligger Øvre Bergs
dalsdekke, som overveiende består av kvartsitt, kvartsskifer (Vossaskifer), metarhyolitt, anortho
sitter og gneiser. I nord og øst opptrer Øvre Jotundekke, som ligger over Bergsdalsdekke. Dette 
dekke består vesentlig av bergarter tilhørende anorthosittstammen. Nær skyvegrensen opptrer 
sterkt omdannede bergarter, særlig amfibolitt og saussurittgabbroskifer. Sentrale deler domineres 
av anorthositt. Nær disse bergartene opptrer interrnediære og sure bergarter, f.eks. Jotunnoritt. I 
østlige områder inneholder Jotundekket gneis bergarter . 
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Hovedlandformene i nedbørfeltet kan deles i to. Et paleisk landskap, og yngre hovedsakelig bre
eroderte nedskjæringer i dette. De paleiske landformene er særlig bevart i høyfjellsområdene i øst, 
hvor en har åpne og vide daler. Hoveddalene Strondadalen og Raundalen er anlagt som paleiske 
daler, men er siden videreutviklet ved breerosjon. Særlig Strondadalen har en markert breerodert 
form. Raundalen har en komplisert form. Det har her vært antydet opp til fire dalgenerasjoner. I 
fjellområdene finnes det en del mindre, breeroderte dalformer og mange breeroderte basseng
former. Vannskillet like øst for Oppheimsvatn lå tidligere lenger mot nordøst. Dette har blitt for
skjøvet mot sørvest med tilbakeskridende erosjon i Nærøydalen. Det er antydet at Raundalen og 
Strondadalen tidligere har hatt sin naturlige fortsettelse over Skjervedalen mot Hardanger.. 

Ulike typer løsmasser dekker relativt store arealer i nedbørfeltet. Morenemateriale dekker slake 
dalsider og store områder i dalbunnen, både i lavlandet og i høyereliggende partier. Vassdraget er 
også rikt på breelvmateriale, bresjøavsetninger og elveavsetninger. I nær tilknytning til dagens 
elveløp finnes elveavsetninger der elvene munner ut i innsjøene. 

Det er stor variasjon i kvartære avsetninger og former. I Vinjedalen er det funnet sedimenter fra 
siste mellomistid (Eem) under morenen. Det er også funnet yngre sedimenter under morenemateri
alet. Foruten de vanlige elementer fra isavsmeltingen, kan nevnes sedimenter og strand nivåer fra 
en bredemt sjø ved Vinje og setenivåer fra bredernte sjøer i Stordalen. 

Flere steder er det aktiv erosjon og materialtransport j elvene, både i høyfjellet og i lavlandsom
rådene. Dette gjelder spesielt i Raundalselva. 

Langs bratte og trange deler av dalføret er erosjonen tydelig, og det foregår transport av steinmate
riale som ligger i banker i de slakere deler av dalen. Erosjon og transport i sandavsetningene under 
marin grense er også betydelig. Aktiv deltautbygging foregår i flere av innsjøene, som i Myrkdals
vatnet, Lønavatnet og Vangsvatnet. 

Vossavassdragets nedbørfelt er meget verdifullt i geofaglig sammenheng. De fleste viktige geofag
lige verdikriterier kommer her til anvendelse. Det er et mangfoldig og variert felt med hensyn til 
utformingen av storformer , mindre former og kvartære avsetninger. Her finnes avsetninger og 
former som kan være viktige for dokumentasjonen og utforskningen av kvartærtidens forløp på 
Vestlandet. De fluviale forhold er også av forskningsmessig interesse. Vossavassdraget er et klas
sisk vassdrag med stor pedagogisk verdi. 

1.4. Hydrologi 

Middelvannføring i Vossavassdraget er 83 m'/s. Vannføringen i Raundalselva er noe større enn i 
Strondaelva. Vassdraget har to flomperioder, en om våren og en om høsten. Store nedbørmengder 
i høyfjellsområdene i vinterhalvåret fører til at vårflommen er større enn høstflommen. De ekstre-
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me flomtoppene kan likevel ofte komme om høsten. Ved flom hoper det seg opp store vannmeng
der i Vangsvatnet. I 1990-91 ble det gjennomført sikringsarbeid som senker den midlere vannstand 
0.5 m og flomnivået fra 0.25 til 1.25 m avhenging av vannføringen. Desember-mars er lavvanns
periode. 

Vossavassdraget er stort og inneholder høyfjellsvatn så vel som lavlandsvatn. De ferskvannsbiolog
iske undersøkelsene omfatter prøvetaklllg i ca. 15 vatn og ca. 20 elvestasjoner . Til tross for at 
vassdraget drenerer store fjellområder med til dels variert berggrunn. viser de vannkjemiske målin
gene små variasjoner i pH, ledningsevne og kalsiuminnhold. Vatnet er svakt surt, pH ca. 6,0, 
ledningsevnen under 10 Slcm og kalsiuminnhold under O,S mgll. Det er funnet svært lave led
ningsevner i nedslagsfeltet til Sendo og Grungen, med laveste verdi 2 S/cm. På bakgrunn av må
linger utført i 1970, synes vassdraget i lO-ars perioden fram til 1980 å ha blitt forsuret med ca. 
0.5 pH-enheter. Siktedypet i lavereliggende vatn varierer fra S til lO m. Temperaturforholdene 
svinger fra kaldt smeltevatn i høyfjellet med 4-10 0 C om sommeren, til varmt lavlandsvatn (14-
20°C) i de nedre deler. 

Vossavassdraget inneholder de aller fleste typer av ferskvannslokaliteter som er karakteristisk for 
Vestlandet, med unntak av sterkt brepåvirkede. Forskningsverdien er stor og omfattende, og un
dersøkelser forel igger i perioder tilbake til 19S0-åra. Adkomsten er enkel til de fleste delene av 
nedbørfeltet. De nedre deler er sterkt påvirket av forurensninger fra bebyggelse, jordbruk og an
nen virksomhet. I tillegg er vannstrengen flere steder berørt av veier, jernbane, utfyllinger, for
bygninger, kraftverksreguleringer og tlomsenkinger. 

1.5. Vegetasjon 

Nedbørfeltet dekker et stort og landskapsmessig variert område og inneholder følgelig et rikt ut
valg av vegetasjonstyper . Flora og vegetasjon innenfor området endres fra en oseanisk påvirket 
ytre del til en suboseanisk indre del. hvor østlige elementer kan påvises. Vegetasjonssoneringen 
spenner fra havnivå til høyalpine fjellstrøk, og alle soner er godt representrerL 

Langs hovedvassdraget fra Bolstadfjorden og opp til Myrkdalen og Oppheim er det meste av lav
landsarealet bebygd eller oppdyrket. Men i partier danner edellauvskog, gråorskog, furuskog og 
granskog (plantet og naturlig) store bestander i mosaikk med kulturmark. Opp mot skoggrensa er 
bjørkeskog helt dominerende, men furuskog er vanlig opp til ca. 800 m O.h. f.eks. i Rjoanddalen. 
Mesteparten av skogtypene er fattige og lyngdominerte, men i de bratte dalsidene opptrer rikere 
høystaude- og storbregnedominerte typer. I lavlandet er som regel disse sterkt beitet. En spesiell 
interesse knytter det seg til granskogene på Voss, som er de største naturlige granforekomstene på 
Vestlandet. 

r den lavalpine sonen er blåbærlyngheier av arealmessig størst betydning. De er imidlertid sterkt 
beitet og har i de tleste tilfeller stort innslag av gras. Vierkratt og frodige høgstaudeenger finnes 
spredt, som oftest langs bekker eller i bratte dalsider. men de dekker et lite areal. Imellomalpin 
sone er grasheier og musøresnøleier av størst betydning. 

Myrer opptrer vanlig i prealpin, subalpin og lavalpin sone innen hele området. Størst utbredelse 
har fattigmyrer, spesielt i høyereliggende områder. Gjenvoksningsmyrer med elementer av ned
børsmyr opptrer også tlere steder. I nedbørrike områder, spesielt på Vikafjell, er det utviklet 
teppemyrer i lavalpin sone. Et av de største myrområdene ligger på Soleifletene helt nordøst i 
nedbørfeltet. Håmyrene naturreservat på Storåsen øst for Vangen inneholder flere østlige og krav
fulle arter, bl.a. dvergjamne, gull starr og makkmose. 



13 

Spesiell interesse er knyttet til vegetasjonen i og langs hovedvassdraget fra Myrkdalen og ned til 
Bolstadfjorden. På de store elveavsetningene i MyrkdaJen og nedre deler av Strondadalen finnes en 
rik og variert vann- og vannkantvegetasjon, noe som er sjeldent på Vestlandet. 

Suboseaniske arter som revebjelle, kystmaure. heisiv , rome og smørtelg er vanligere i Strondavass
draget enn i Raundalen .. 

Området er rikt på karpianteL I de østlige deler av vassdraget, ovenfor Vangsvatnet, er det regist
rert 482 karplantearter. Tar en med de nedre delene, vil tallet bli noe høyere. Fire floraelementer 
er representert. Kystplanter og sørlige, varmekjære arter opptrer vanlig, mens østlige arter fore
kommer mer sjeldent og i et relativt begrenset antall. 86 fjellplanter er registrert, noe som er et 
lavt antall. 

Østlige arter som tyrihjelm finnes bare spredt i de østligste delene av nedbørfeltet. Sørøstlige var
mekjære arter som bakkemynte, kvitbergknapp, mørk kongslys og rød knapp opptrer relativt vanlig 
i lavlandsområdene. De sørvestlige artene som kransmynte, tannrot, skogkarse og myske er vesent
lig knyttet til edellauvskogene. 

Fjellfloraen består for det meste avarter som er vidt utbredt i vestnorske fjell. Østlige arter og 
kalkkrevende planter er sjeldne. Områdets størrelse tatt i betraktning, må floraen karakteriseres 
som lite variert. Bare få arter kan sies å være sjeldne for Vestlandet; småtjønnaks. vassreverumpe. 
bekkekarse, lodneperikum, tysbast, fjellnøkleblom og fjellmarinøkkel. 

Botanisk inneholder Vossavassdraget stort sett elementer som er vanlige i sentrale deler av Vest
landet, men vann- og vannkantvegetasjonen og forekomst av naturlig granskog gir området ytterli
gere verdi. Vassdraget egner seg godt som typevassdrag for regionen. 

1.6. Dyreliv 

Det finnes gode bestander av hjort, rein og elg innenfor nedbørfeltet. Hjort er klart viktigste stor
viltart. Nedbørfeltet berører flere villreinområder og rommer en av de største elgbestandene i 
regionen. I tillegg forekommer noe rådYL 

Når det gjelder store rovdyr, er det de siste 10-20 arene gjort flere sannsynlige registreringer av 
bjørn. Det er også gjort f1ere registreringer av jerv og gaupe de siste årene, men også for disse 
artene er status lite kjent. Rødrev er vanlig, mens fjellrev kan streife innom nedbørfeltet i gode 
smågnagerår. Oter har vært i sterk tilbakegang gjennom en årrekke, og det er usikkert om arten 
fremdeles finnes i vassdraget. 

Andre registrerte pattedyrarter er: grevling, mink, mår, røyskatt, snømus, hare, ekorn, brun rotte, 
husmus, skogmus, markmus, lemen, spissmus, vannspissmus, nordisk flaggermus og piggsvin. 

A v krypdyr og amfibier forekommer hoggorm og frosk. 

Med sin størrelse, beliggenhet mellom Hardangerfjorden og Sognefjorden, og sitt brede spekter av 
naturtyper og faunasamfunn, er Vossavassdraget godt egnet som viltbiologisk typeområde for Vest
landet. Det er et av de større vassdrag på Vestlandet som er minst berørt av kraftutbygging. I 
tillegg til dyrearter som naturlig forekommer i regionen, har Voss arter som opptrer sjelden ellers 
på Vestlandet. Det er en solid elgstamme i området, i tillegg forekommer rådyr. Nedbørfeltet 
dekker en rekke krav som er satt til referanseområde for vilt. Det er en viss grad av uberørthet, 
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områdene er relativt store og mange biotopkrav er tilfredsstilt. Det er et stort mangfold avarter og 
habitater. 

Ca. 200 fuglearter er påtruffet innenfor nedbørfeltet. Under prosjektarbeidet ble 133 arter regist
rert, hvorav 85 % antas å hekke. 

Barskog (gran- og furuskog) dekker store arealer innenfor nedbørfeltet, og har velutviklede fugle
samfunn. I disse områdene inngår også østlige arter som er svært sjeldne andre steder på Vestlan
det: duetrost, nøttekråke, skogsnipe, svartspett og kvinand . 

Artsmangfoldet i lauvskogene er gjennomgående noe høyere i Vossavassdraget enn andre steder i 
regionen. 

De viktigste våtmarkslokalitetene ligger i hoveddalføret fra Vangsvatnet til Myrkdalsvatnet; 
Rekvesøyane, Melsvatnet-Lønavatnet og Myrkdalsdeltaet. Disse områdene er blant de rikeste fersk
vannslokaliteter for fugl mellom Jæren og Sunnmøre. De har funksjon både som hekke-, beite- og 
rasteområder. Melsvatnet og Lundarosen er i tillegg overvintringsområder for en del andefugl arter. 

Vossavassdraget inneholder også en rekke andre våtmarkslokaliteter, både i lavlandet og i fjellområ
dene. Disse har en fuglefauna som er typisk for regionen . 

Den alpine faunaen er forholdsvis artsrik og sannsynligvis blant de mest velutviklede vest for Har
dangervidda. Lappspurv har trolig sin vestgrense som hekkefugl innenfor nedbørfeltet. 

Fuglefaunaen på kulturmark er typisk for regionen. 

Av andefugler er det registrert 26 arter innenfor nedbørfeltet, hvorav 6 hekker. Stokkand, krikk
and og siland er vanligst, men det finnes også en bra bestand av brunnakke. I alt 27 vadefugl arter 
er observert, herav 11 hekkende. Strandsnipe er vanligst. 

A v dagrovfugler er det observert 13 ulike arter, hvorav 7 hekker. Hønsehauk hekker trolig tettere 
i furuskogsområdene på Voss enn noe annet sted på Vestlandet. Det er registrert 8 uglearter , 7 av 
disse er påvist hekkende. 

Lirype, fjellrype og orrfugl opptrer vanlig i nedbørfeltet, mens storfugl forekommer i en forholds
vis liten bestand. 

Deler av vassdraget tilhører de få klassiske fuglelokalitetene som finnes på Vestlandet. En rekke 
data fra 1900-1930 er publisert, og siden 1970 har det vært drevet nesten kontinuer! ige undersøkel
ser innenfor nedbørfeltet. Gode kommunikasjoner og nærhet til forsknings- og undervisningssentra 
gjør vassdraget velegnet til undervisningsformål. Vassdraget har også kvaliteter som gjør det egnet 
som referanseområde, men flere av de rikeste lokalitetene er i dag truet av menneskelige inngrep. 
Den ornitologiske verneverdien av Vossavassdraget er meget stor. 

De ferskvannsbiologiske undersøkelsene bygger på prøvetaking i ca. 15 vatn og ca. 20 elvesta
sjoner innenfor nedbørfeltet, jf. Kap. 1.4. 

Planktonsamfunnet i de høyestliggende vatna består av tre arter hoppekreps og tre arter vann
lopper. Tilsvarende undersøkelser i lavereliggende vatn gav tre og fem arter. 



I strandsonen er det totalt funnet syv arter med hoppekreps og 14 arter vannlopper. Tettheten av 
planktonkreps i vatna i henholdsvis øvre og nedre del er beregnet til ca. 52 000 og 585 000 indi
vider pr. m'. 
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I de høyestliggende vatna er det i strandsonen registrert gjennomsnittlig 700 individer pr. prøve, 
men variasjonen er stor; fra 20 til 4400. Fjærmygg dominerer som regel. men fåbørstemark. 
vannmidd og steintluer forekommer også i stort antall på en del lokaliteter. Det er kun registrert to 
arter døgnfluer, fire arter steinfluer og fem arter vårfluer. De kvantitative målingene fra fjellvatna 
viste for dybdesonen 0,5-5 m gjennomsnittlig 3 500 individer pr. m' med en biomasse på 1,8 g pr. 
m', I tidligere undersøkelser er det i de lavereliggende vatna målt gjennomsnittstettheter i 0,5-5 m 
sonen på 16000 individer pr. m" med biomasse 16,2 g pr. m'. 

På elvestasjonene i de høyereliggende delene ble det funnet 12 bunndyrgrupper med 400 individer 
i gjennomsnitt pr. prøve, varierende fra 30 til 1 500 individer. Fjærmygg dominerte prøvene, 
etterfulgt av fåbørstemark, vannmidd og vårfluer. i elvene er det totalt påvist to arter døgnfluer, 
12 arter steinfluer og åtte arter vårfluer. De kvantitative målingene gav gjennomsnittlig 2 500 
individer pr. m', med biomasse 0,6 g pr. m'. Fra de lavereliggende elveavsnitt er det tidligere 
funnet gjennomsnittlig 28 000 individer pr. m" med biomasse 7,5 g pr. m' om høsten. 

Fra tidligere undersøkelser er det registrert \8 arter steintluer i vassdraget. Isoperla difformis og 
Neomuro avicularis er sjeldne på Vestlandet. Døgntluene har bare tilfeldig vært artsbestemt, men 
det er kjent mlllst seks arter fra Strondaelva 

Vannkjemisk er vassdraget generelt ensartet ionefattig, men det inneholder også lokaliteter med 
ekstremt næringsfattig vatn. Økologisk er vassdraget enkelt, med få arter I de øvre delene, mens 
lavlandslokalitetene har utviklet mer kompliserte systemer med til dels mange arter. 

Vosso er Jakseførende fram til Rognsfossen og Palmafossen, en strekning på ca. 35 km. Det er 
bygd laksetrapp i Palmafossen, uten at denne synes å fungere. Gjennomsnittlig fangst pr. år i 
perioden 1970-1986 var 2 012 kg laks og 222 kg sjøaure. Elva hører med til storlakselvene. 

Sur nedbør framstår etter hvert som et økende problem i vassdraget, noe som særlig går ut over 
lakse-smolten. Undersøkelser har avdekker en liten konsentrasjon av fiskeunger. Fiskesykdommen 
furunkulose ble påvist i vassdraget i 1990. Laksen og sjøauren i Vassa ble j 1992 fredet for inntil 
5 år. 

Stiftelsen Voss Klekkeri har nytt klekkeri i Rognsfossen med kapasitet på 500 000 yngel pr. år. 
Det er først og fremst tilgangen på stamfisk som avgjør hvor mye fisk som blir produsert i anleg
get. [ forbindelse med spredningen av furunkulose er det også etablert en egen karantenestasjon 
ved Rognsfossen. 

Av fisk forekommer aure, røye, ål og trepigget stingsild. Aure finnes i de tleste vatna og er den 
vanligste fiskearten totalt sett. Aurebestanden er ikke så godt undersøkt i Evangervatn og Vangs
vatnet, men Lønavatnet har en tett bestand med lav gjennomsnittsvekt. I de øvrige vatna er det 
vanlig at bestanden er for tett i forhold til næringsgrunnlaget, slik at fisken er ~måfallen med kvali
tet noe under middels. Det finnes imidlertid unntak, særlig i høyereliggende, næringsfattige vatn. 

Røye finnes opp til og med Lønavatnet. Særlig Vangsvatnet har en stor røyebestand av fin kvalitet. 
Også Lønavatnet har røye av god kvalitet, men veksten er sterkt avtakende ved kjønnsmodning. 
Evangervatn har en noe tett røyebestand med middels god kvalitet. 
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Vassdraget omfatter ulike innsjøtyper, fra store fjordsjøer i intensive jordbruksområder til små 
næringsrike lavlandsvatn og kalde næringsfattige høyfjellsvatn. Svært mange av elementene som 
totalt sett karakteriserer ferskvannsfisket på Vestlandet er representert. Alle typiske fiskearter er til 
stede, og det er innsjøer med ulike artskombinaSjoner. Fiskebestandene varierer fra sterkt overbe
folket til tynt befolket. 

Produksjon av innlandsfisk er generelt høy, og kvaliteten til dels god. Pga. den store variasjons
bredden er Vosso særlig godt egnet som referanseområde. Vassdraget er dessuten ett av de best 
undersøkte på Vestlandet mht. fiskeribiologi. Den geografiske plassering er gunstig i forhold til 
store forsknings- og undervisningsinstitusjoner, med gode kommunikasjoner mot øst og vest. 

Vosso har en lang lakseførende strekning og høyt produksjonspotensial som i d:.:g ikke er fullt 
utnyttet. Elva burde kunne bli av de beste lakseelvene på Vestlandet. Laksestammen i Vosso er 
spesiell og karakterisert ved høy gjennomsnittsvekt. Laksefisket i Vosso er internasjonalt kjent, og 
de beste fiskerettene blir leid ut som eksklusivt fiske til høye priser. Verdien av utleie og fiskekort
salg er stor, og de økonomiske ringvirkninger er vesentlige. Det er imidlertid ikke lett for 
allmennheten å få adgang til laksefisket i Vosso. 

2. EKSISTERENDE OG PLANLAGTE INNGREP 

2.1. Tekniske inngrep 

De lavereliggende delene av nedbørfeltet er preget av jordbrukslandskap, tettsteder, veier og jern
bane. På Mjølfjell ligger mange hytter, foruten at Forsvaret har et større skytefelt. Kraftlinjer 
krysser nedbørfeltet flere steder. På Bjørke er det stort sandtak. Nedre del av vassdraget er regu
lert til kraftproduksjon med kraftverk på Evanger, i Rognsfossen og i Palmafossen. Myrkdalsvatnet 
og Vangsvatnet er begge flomsenket. Vannstrengen er flere steder berørt av veier og bruanlegg, 
forbygninger, utfyllinger o.l. 

2.2. Plansituasjon 

Størstedelen av nedbørfeltet ligger i Voss kommune, som har godkjent kommuneplan fra 1994. 
Mesteparten av nedbørfeltet er avsatt som landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF). Som ved
legg til kommuneplanen er det utarbeidet vannbruksplan for sentrale deler av Vossavassdraget, og 
det er foretatt en inndeling av nedbørfeltet etter prinsippet differensiert forvaltning. Derfor legger 
ikke kommuneplanen opp til noen annen form for soneinndeling av LNF-områdene. I tillegg til 
LNF-områdene er det avgrenset til sammen 28 planområder innenfor kommunen. Disse omfatter 
tettsteder, byggeområder (boliger, hyttefelt), båndlagte områder (våtmark, vernet område, Forsva
ret) mv. Blant annet er et større areal på Mjølfjell båndlagt som militært skytefelt. 

Den delen av nedbørfeltet som ligger i Uppsetedalen øverst i Raundalen, tilhører Ulvik kommune. 
Ulvik har godkjent kommuneplan fra 1991. Det aktuelle området er i sin helhet avmerket som 
område som er båndlagt, eller som skal båndlegges. Utgangspunktet for båndleggingen er at Raun
dalsvassdraget er vernet mot kraftutbygging. 

Nordøstre deler av nedbørfeltet ligger i Aurland kommune, som har godkjent kommuneplan fra 
1991. I planen er de aktuelle områdene avsatt som LNF-område, uten noen form for soneinnde
ling. 
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NordlIge deler av nedbørfeltet tilhører Vik kommune, som ennå ikke har fått godkjent sin kommu
neplan. Områdene er derfor å betrakte som uregulerte. 

De østre delene av nedbørfeltet inngår i det store sammenhengende fjellområdet mellom Nærøy
fjorden og Raundalen hvor det vurderes opprettet et større landskapsvernområde (NOU 1986: 13). 

3. BRUKERINTERESSER 

3.1. Naturvern 

Vossavassdraget oppstrøms Vangsvatnet ble vernet mot kraftutbygging i 1986, som et resultat av 
Verneplan for vassdrag Ill. Vassdraget ble midlertidig vernet allerede i 1973. Kontaktutvalget for 
verneplan for vassdrag var delt i synet på dette objektet (NOU 1983: 41, s. 102). Flertallet mente 
at: 

" .... verneverdiene uten unntak er meget store, og objektet er ett av de viktigste en har på mid
lertidig vern. Det er godt egnet som typevassdrag for området mellom Sognefjorden og Hardanger
jjorden, et område som idag ikke er representert i verneplanen. Vossovassdraget er videre i kraft 
av sin størrelse og nærhet til store befolkningskonsentrasjoner et godt bidrag til oppfylling av 
verneplanens målsetting. En viser her til at det er foretatt en rekke kraftutbygginger i området 
mellom Sognejjorden og Hardangerjjorden fra før (Aurlandsutbyggingen, Stølsheimutbyggingen, 
Matreutbyggingen, utbyggingene omkring Dale m.fl.). Hardangervidda med Kinso, Opo, Velg og 
Dagali erstatter ikke Vossovassdraget som verneobjekt. " 

Til sammen tre områder innenfor nedbørfeltet er fredet i medhold av naturvernloven: l. Håmyrene 
naturreservat (myr), 2. Fadnesskaret naturreservat (edellauvskog) og 3. Stølsheimen landskapsvern
område. Flere enkelttreltreklynger er dessuten fredet som naturminne. I tillegg er disse områder 
foreslått fredet: Rekvesøyane (våtmark), Lønaøyane (våtmark), Grånosmyrane (våtmark) og Nær
øyfjorden-Raundal en (landskapsvernområde). 

I sør grenser Vossavassdraget til tidligere vernet vassdrag Granvinvassdraget (05211, VP 3), i øst 
til Flåmselvi (072/2, VP 3) og i nordøst til U ndredalselvi (07211, VP 3). 

3.2. Kulturminnevern 

I tillegg til registrerte faste fornminner er det kjent 168 løsfunn, gravfunn og skattefunn fra den 
undersøkte delen av Vossavassdraget. Funnene skriver seg fra de fleste hovedperioder av forhisto
risk tid og middelalder. 

Samtlige av de kjente åpne steinalderboplassene i vassdraget er påvist i de østlige høyfjellsområd
ene. Ingen kan dateres nærmere innenfor steinbrukende tid. Typisk for dem er en utstrakt bruk av 
lokale bergarter, kvarts og kvartsitt, og mangel på flint. Dette tyder på lite kystkontakt, eller god 
kjennskap til lokale råstoffkilder. Det er da også registrert tre-fem kvartsittbrudd i de samme 
områdene hvor boplassene finnes, særlig ved Kreklevatn. Disse bruddene er sjeldne kulturminner i 
landssammenheng. Fangstgraver for villrein og bogastiller ligger i de samme områdene, og selv 
om disse er yngre, viser de at villreinjakten også har vært drevet i steinbrukende tid. Alle disse 
kulturminnene kan bidra til å belyse problemet omkring den såkalte "vestgrensa" i vestnorske 
fjellstrøk i steinbrukende tid, og hvilke tilpasnings- og utnyttelsesformer en her har spor etter. Det 
vil videre være av interesse å få klarlagt i hvilke tidsrom kvartsittbruddene var i bruk, hvor vidt 
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omkring dette råstoffet er anvendt og spredt. og om det var fangstgrupper i innlandet eller stein
brukende bønder fra Flåm eller Voss som utnyttet bruddene. 

De 19 løse gjenstandene fra steinbrukende tid som er kjent i den undersøkte delen av vassdraget, 
skriver seg hovedsakelIg fra slutten av yngre steinalder og bronsealder. Det er særlig flintdolker og 
skafthulløkser av stein som er funnet i jordbruksdistriktene, og som også trolig viser hvor vi har 
den første jordbruksbosetmngen. Undersøkelsen av boplassene til disse første bøndene krever 
meget omfattende registreringer og pollenanalyser. Særlig viktig er det å få undersøkt områdene 
omkring helleristningene som i dette området skriver seg fra bronsealderen eller eldre jernalder. 
Hvilke økonomiske utnyttelsesformer skal de knyttes tiP Er det spor av kulturvirksomhet ved 
rismingene? Er skålgropene som er hogget inn på steiner på stølene laget av de samme grupper av 
mennesker') 

Dermed er en over på spørsmålet om stølsbrukets eldste historie og videre utvikling. Kulturminne
ne i Vossavassdraget er trolig godt egnet til å belyse dette. Skålgropsteiner dateres gjerne til bron
sealder eller jernalder, og forekomster av slike i stølsområder er tatt som tegn på tidlig stølsbruk. 
Skålgropseter er registrert på stølene Helgaset, Breidset og Fyrjo. Dessuten er det registrert gamle 
tufter på flere av stølsvollene i vassdraget. Hvor gamle disse er vet en ikke, men nærmere under
søkelser kan også bidra til å belyse setringens historie. 

Den faste gårdsbosetningen i vassdraget i jernalderen kan spores gjennom gravfunn, i alt 63, flere 
løsfunn og de bevarte gravhaugene og gravrøysene fra perioden. Dessuten er det kjent et ødegårds
anlegg fra jernalder på Mulen under Gjerdåker. Dette tilhører de høyt prioriterte fornminner i 
landssammenheng. Svært mange av kulturminnene i lavlandsområdene i vassdraget, kanskje særlig 
gravminner, er ødelagt i dette århundret pga. omfattende jordbruksvirksomhet. De omkring 80 
bevarte gravminnene representerer derfor bare en mindre del av det totale antall som en gang har 
vært. 0degårdsanlegget er et sjeldent kulturminne, men det er gravminnene som bl.a. sammen 
med stedsnavn gir grunnlag for å rekonstruere det større bosemingsbildet for jernalderen. 

Minnene knyttet til utnyttelsen av utmarksressursene i Jernalderen og middelalderen er langt bedre 
bevart. Foruten beite og seterdrift som allerede er nevnt, viser de spor av jernutvinning fra myr
malm, kullbrenning og fangst. Dessuten er det ved Uppsete registrert kull groper med skjørbrent 
stein, hvorav en er datert til år 285 +/-105 e.Kr. En vet heller ikke om de skal knyttes til fangst 
eller fiske, eller til beite- og stølsdrift, men de viser i alle fall at fjellet har vært utnyttet i eldre 
jernalder. 

En vet lite om jernvinna på Vestlandet, særiig i lavlandsområdene. I Vossavassdraget er det regist
rert fire sikre jernutvinningsplasser, fire mulige piasser samt seks områder med funn av slagg som 
også kan være fra jernutvinning. Det finnes en skriftlig beretning om jernutvinning på Voss på 16-
1700-tallet, men de plassene som er funnet, skriver seg antakelig særlig fra jernalder og middelal
der. De ligger både nær gårdsbebyggelsen og i fjelldalene, i utmark og ved støler. Innenfor under
søkelsesområdet er det gjort to smedgravfunn fra vikingtid, og Voss kan oppfattes som et senter for 
produksjon av redskaper og våpen. 

Kirken på Vossevangen, Finneloftet og Lydvoloftet er fra middelalderen. De to første hører til de 
mest berømte og særpregete middelalderbygningene i landet. Det har dessuten i den senere tid 
kommet fram at hele ni av årestuene (røykstovene) sannsynligvis også er fra middelalderen. Der
med er Voss en av de bygdene i landet som har bevart flest hus fra denne tiden. 

Følgende kulturminner fra nyere tid er fredet innenfor nedbørfeltet: l. Møen; to sammenbygde 
stuer, 2. Mølster; stort tun, 3. Rekve Mylne og 4. Hauge; røykstove. 
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Kulturlandskapet og de enkelte kulturminnene fra nyere tid vitner om at Voss er en av de rikeste 
jordbruksbygdene på Vestlandet. Spesielt etter at Vossebanen ble ferdig i 1883, fikk Voss stor 
betydning som leverandør av jordbruksvarer til Bergen. Jordbruksdrifta ble modernisert på et tidlig 
tidspunkt. Også andre "eksportnæringer" ble stimulert av jernbanen, bl.a. skiferdrifta. Dette gjør 
at Voss har en særegen historisk betydning for Vestlandet. Samtidig er Voss et område hvor det er 
bevart spesielt mye gammel trebebyggelse. 

Gårdene ligger for det meste i dalsida, gjerne samlet i større grender. De fleste gårdene er utskiftet 
og flyttet ut fra det gamle klyngetunet, men det finnes fortsatt enkelte eksempler på den tradisjo
nelle rekkebebyggelsen, særlig på gårder som ikke har hatt mer enn ett bruk. Jordbrukslandskapet 
har et stort innslag av stein i form av steingjerder, murer, røyser, terrasser, murte veier osv. som 
vitner om driftsformer både før og etter utskiftningene. Det store antallet styvete (beskårede) lauv
trær setter også preg på jordbrukslandskapet. 

Lafteteknikken dominerer i den eldre bebyggelsen på gårder og støler. Stavverk (grindbygninger) 
er sjelden. Det er også få bygninger helt i stein, men deler av bygninger (særlig fjøs) er ofte i 
stein. 

Det finnes tun med svært mange hus, men jevnt over er det registrert fire-fem hus på hvert bruk. 
Vanligst er våningshus, eldhus og loft, smie og kombinert driftsbygning. På 1800-tallet var det 
vanlig med langt flere hus. 

Avenkelthus skal særlig fremheves våningshusene og loftene. Det er bevart flere eksempler på 
sammenbygd stue og eldhus, typisk for 1800-tallet. Flere av eldhusene er røykstover. Voss hører til 
de distriktene i landet som har bevart flest av denne gamle hustypen. Fra årene omkring 1900 finnes 
det en del store hus i sveitserstil med midtgangsplan og to etasjer . Bualoft (bu med loft over) er 
bevart på mange gårder, og er ved siden av røykstovene ofte de eldste husene på gården. Foruten de 
nevnte middelalderloftene, finnes det bl.a. loft fra 1600-tallet. 

Flerstølsbruk er vanlig for området, og det er registrert både vårstøler og fjellstøler (sommer
støler) . Til stølene hører både sel og fjøs, og ofte løe. Sel og fjøs kan ligge hver for seg, eller 
fjøset er i en underetasje i stein under selet. Stølene ble nedlagt etter krigen . 

Flere mindre sideelver, og til dels også hovedvassdraget, har gjennom lang tid gitt kraft til for
skjellige slags vassdrevne anlegg, som kverner, møller, sagbruk, kraftverk o.l. Av de mange 
bekkekvernene er det imidlertid få som er bevart. Et spesielt interessant kulturminne er den fredete 
Rekve Mylne nederst i Dyrvedalen. Bare ett av de vassdrevne sagbrukene er bevart som helhet. 
De registrerte kraftstasjonene er mindre gårds- og bygdekraftverk, i hovedsak fra perioden 1910-
1930. Disse er nå nedlagt. 

En viktig side ved kulturhistorien på Voss er skiferbruddene. På Kyte har det vært nærmere 100 
mann i arbeid. Her er det bevart bygninger for produksjon, arbeiderboliger og annet. Ved siden av 
at skiferen ble solgt ut av bygda, ble den et vanlig taktekningsmateriale på Voss, hvor den ennå 
finnes på mange tak. Også minnene fra utbyggingen og driften av Vosse- og Bergensbanen må 
fremheves. De danner forutsetningen for det industri- og jordbruksmiljøet som utviklet seg på 
slutten av 1800-tallet. 

Kulturminnebestanden i vassdraget utgjør et særlig stort mangfold, med variasjon både i typer og 
over tid . Både landskapet og sammensetningen av kulturminnene er temmelig særegen for Vestlan
det. En del av minnene er dessuten sjeldne (ødegård fra jernalder, kvartsittbrudd, steinkors, 
middelalderkirke, loft fra nyere tid og middelalder, røykstover). Samlet har minnene et stort og 
allsidig kunnskapspotensiale av stor vitenskapelig betydning i landssammenheng. De allmenne og 



20 

pedagogiske interesser er også til stede ved at forskjellige typer kulturminner er relativt lett tilgjen
gelige og for en del godt bevart. Området er godt egnet for ekskursjoner o.l. Den sterke interessen 
for lokalhistorie, og den rike levende trad isjonen, er med på å gjøre kulturminnene spesielt verdi
fulle . 

Kulturminnene i fjellområdene er i størst grad knyttet topografisk til elver og vann. I de lavestligg
ende områdene er det mer visuell kontakt, noen minner ligger også langt fra vatn. Av minner med 
funksjonell tilknytning til vatn, må den fredete Rekve Mylne fremheves spesielt. 

3.3. Friluftsliv 

Naturforholdene i nedbørfeltet gir svært godt grunnlag for utøvelse av et rikt og variert friluftsliv . 
Blant de mest aktuelle aktivitetene er ski- og fotturer, bærplukking, jakt, fiske , båtsport, bading, 
alpinsport, naturstudier o.l. Adkomsten til store deler av nedbørfeltet er god , enten via vei , jernba
ne eller fjellheis . 

Det er muligheter til både dagsturer og lengre turer sommer og vinter. Nedbørfeltet ligger i nær 
tilknytning til store turområder som Stølsheimen og Vikafjellet i nord , fjellene mot Hardangervidda 
i sørøst og mot Undredalen og Flåmsdalen i øst. Det går merkede og umerkede stier og løyper i 
flere retninger. Grindeflethytta umiddelbart utenfor nedbørfeltet i nordøst, og Volahytta i nordvest, 
er begge selvbetjente med til sammen 36 senger. I tilknytning til området Hamlagrø-Gråsida sør
vest i nedbørfeltet ligger Torfinnsheimen med 34 senger. 

I lavlandet blir enkelte skiløyper preparert. Det finnes flere lysløyper, de fleste i nærheten av 
Voss. Det er tilrettelagt turveinett i Prestegardsmoen, Hangurslia, Tvildesåsen-Storåsen og Bø
moen. 

Bavallen-Hanguren området er et svært viktig alpinsenter, både lokalt, regionalt og nasjonalt. De 
mange hoteller og pensjonater på Vangen er av stor betydning i denne sammenheng. 

Flere av vatna i lavlandet er egnet til bading og båtbruk. Ved Vossos utløp i Vangsvatnet ligger 
Prestegards moen-Grand ane, som er hovedbadeplass for Vangenområdet. 

Strekningen Vinje-Lønavatnet er interessant for elvepadling, mens elva nedenfor Vangsvatnet 
brukes til turpadling . Vangsvatnet nyttes til turer med fritidsbåter og til rosport . 

Det ligger ca. 900 private hytter i nedbørfeltet. Flesteparten er lokalisert i Raundalen . I tillegg 
benyttes gamle støler som hytter . 

Jakt og fiske drives både av lokalbefolkningen og tilreisende. I deler av nedbørfeltet er det mye 
vilt. Det jaktes både på storvilt og småvilt. Hjortejakta har særlig stor betydning. Det er også gode 
fiskemuligheter. Laksefisket i de nedre deler av vassdraget er viktig både i nasjonal og internasjo
nal sammenheng. Allmennheten har derimot begrenset adgang til dette fisket. I flere av vatna 
fiskes det mye aure og røye. 

Nedbørfeltet er et viktig helårs turområde for lokalbefolkningen i Voss kommune. Mjøl
fjell/Uppseteområdet og Vikafjellet har betydning som regionalt turområde, blant annet for men
nesker bosatt i Bergensområdet. Nedbørfeltet besøkes også av folk fra resten av Vestlandet og fra 
Østlandet. 
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3.4. Jakt 

Voss er antakelig viktigste hjortejaktkommune i Hordaland. Hjort er det klart viktigste storvilt jakt
objekt. I den seinere tid har også elg og villrein fått en viss betydning. Av småvilt jaktes det mest 
fjellrype, lirype, rødrev og hare. Det er innført forbud mot skogsfugljakt (orrfugL storfugl) 

Det felles årlig flere tusen småvilt mnenfor nedbørfeltet. Utbyttet av småviltjakta pr jeger er 
middels i regionsammenheng. Totalt sett ansees Jakta i Vossavassdragets nedbørfelt å ha stor be
tydning både i lokal og regional sammenheng. 

Nedbørfeltet dekker store og sentrale deler av Voss kommune. Nedbørfeltet er viktigere enn resten 
av kommunen både som storvilt jaktområde og som småvilt jaktområde. Jegertettheten for hele 
kommunen er omtrent som gjennomsnittet for Vestlandsregionen. Adgangen til småviltjakt er god. 

Andelen av jegerne som driver kun småviltjakt er betydelig større i Voss enn gjennomsnittet for 
regionen, mens færre driver kun storviltjakt. Ca. 20 % av Jegerne er bosatt utenfor kommunen, de 
fleste av disse i Bergensområdet. 

Jakta betyr relativt mye for lokalsamfunnet. 4,3 % av innbyggerne på Voss er jegere, mens gjen
nomsnittet for regionen I igger på 2,7 %. Antall jaktdager i sesongen 1978-79 var på regionsnivå. 

Jakta organiseres for det meste gjennom lokale grunneierlag. 

Som produksjonsområde for vilt er nedbørfeltet av stor viktighet. Voss er bl.a. den kommunen på 
Vestlandet som har flest felte hjort, nedbørfeltet berører tre villreinområder, og det er elgjakt i 
kommunen. 

Et stort antall arter medfører muligheter for mange jaktformer. Nedbørfeltet er et av de områder 
på Vestlandet med størst allsidighet i jakt. Mange jegere bruker området, og jaktutbyttet er stort. 
Det har svært stor verdi som jaktområde. 

3.5. Fiske 

Vossavassdraget har en samlet lakseførende strekning på ca. 35 km, hvorav 18 km er elv. Gjen
nomsnittlig årlig fangst i perioden 1970-86 var 2 012 kg laks og 222 kg sjøaure. Etter flere seson
ger med dårlig fiske, ble laksen og sjøauren i Vosso i 1992 fredet for inntil 5 år. 

Grunneierne til Bolstadelva, dvs. strekningen Bolstadøyri-Evangervatnet, er organisert i Bolstad
elva grunneigarlag, som har ca. 20 medlemmer. I Evangervatnet og videre opp til Skorveosen er 
det enkelte offentlige fiskeretter. På strekningen Skorveosen-Vangsvatnet er det ikke organisert 
elveeierlag. 

Bolstadelva blir leid ut samlet til et reisebyrå i Oslo, som igjen leier ut som eksklusivt fiske til 
høye priser. Evanger Fiskarlag disponerer offentlige retter i Evangervatnet og opp til Skor"eosen. 
På strekningen videre oppover til Vangsvatnet har Voss Jeger- og Fiskarlag leieavtaler med enkelte 
grunneiere. Laget har ca. 300 betalende medlemmer Medlemmene har anledning til å kjøpe døgn
kort, i Lilandsosen sesongkort. En engelskmann leier en del av rettighetene på strekningen Skorve
Vangsvatnet. På de resterende strekninger selger grunneierne fiskekort hver for seg. For 1979 
utgjorde leie av fiskerett i Vosso kr. 135 370,-. Det foreligger ikke opplysninger om verdi av 
fiskekortsalg. 
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Alle fiskevatn er privateide. Grunneierne er orgamsert i 13 forskjellige grunneierlag, som står 
sammen i organisasjonen Voss Grunneigarsamskipnad. Grunneigarsamskipnaden selger 300-400 
fiskekort pr. år til en samlet verdi av kr. 10000,-. 

I Vangsvatnet har det foregått et utstrakt kommersielt fiske etler røye. Årlig omsetning gjennom en 
fiskeforhandler på Voss har vært oppgitt til 6 tonn. Antakelig blir det fisket omkring 8-10 tonn 
røye årlig, ikke minst på grunn av omfattende isfiske på ettervinteren. Alt i alt tilsier dette en høy 
avkastning for Vangsvatnet. Næringsfiske av lite omfang blir også drevet i Lønavatnet og Opp
heimsvatn, i sistnevnte vatn kun på aure. 

Aure er vanligste fiskeslag i de fleste vatn, og den viktigste fiskearten med tanke på rekreasjons
fiske. Fiskekvaliteten varierer imidlertid en del og er gjennomgående best i høyereliggende, nær
ingsfattige vatn. 

Det drives fiskekulturarbeid i Vosso og enn rekke andre vatn. Yngel og settefisk produseres i Voss 
Klekkeri. En del vatn blir kalket. 

3.6. Vannforsyning og resipientinteresser 

Vossevangen vannverk med kapasitet på 8 000 p.e. er et grunnvannsanlegg som nytter vatn fra 
Vosso, som blir renset gjennom de mektige løsmasseavsetningene i Prestegardsmoen. Også langs 
Strondavassdraget, Raundalsvassdraget og i enkelte andre sidedaler er grunnvannsanlegg lokalisert 
i nærheten av vannstrengen. Enkelte steder tas det ut overflatevatn direkte. Vannforsyningsforhold
ene er stort sett gode, både i kommunale og private anlegg. 

Lokal forurensning fra landbruk og husholdning truer de lavereliggende deler av vassdraget. Byg
ging av nytt biokjemisk renseanlegg for kommunal kloakk i Gjernesmoen i 1990 har imidlertid 
redusert mengden av forurensende utslipp til Vangsvatnet betraktelig. Også omfanget av landbruks
forurensning har avtatt de seinere år. 

3.7. Primærnæringene 

Jordbruket utgjør en viktig del av næringslivet l Voss kommune. Ca. 15 % av de yrkesaktive er 
sysselsatt i primærnæringa. Også en stor del av sekundærnæringa har nær tilknytning til landbru
ket. Varme somre og rikelig nedbør gir høy produksjon. Gårdsbrukene er både flatere og større 
enn gjennomsnittet for Vestlandet; 62 da mot 46 da som fylkesrniddeL Driftsformen er nokså 
ensartet; 96 % av jordbruksarealet er nyttet til husdyrbruk. Sauehold og melkeproduksjon utgjør 
hovedtyngden. 

Samlet jordbruksareal er 37 500 da. Dyrkingsjord utgjør ca. 13 800 da, mens produktivt skogareal 
utgjør 198 000 da. 

3.8. Turisme/reiseliv 

Voss er en viktig turistbygd med mange besøkende både sommer og vinterstid. Voss med 
Bavallen-H anguren er et svært viktig alpinsenter, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Kommunika
sjonsforholdene er gode med vei og jernbane. De mange hoteller og pensjonater på Vangen er av 
stor betydning i reiselivssammenheng. Også tiske og natur-/kulturseverdigheter trekker mange 
besøkende. 
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1. NATURFAGLIG BESKRIVELSE 

1.1. Beliggenhet 
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Gaularvassdraget ligger i grenseområdet mellom Sunnfjord og Sogn og strekker seg nesten 80 km i 
øst-vest retning. Vassdraget har to kiIdeomrAder: Gjennom Haukedalen dreneres sørenden av 
Jostedalsbreen, med tilsig fra Grovabreen og Jostefonn. Noe lenger sør dreneres høyfjellsområdene 
sør og nord for Gaularfjellet gjennom Eldalen. Elva har utløp i Dalsfjorden ved Osen. 

Det er spredt bosetting langs lavereliggende deler av vassdraget. Ca. 10 km fra utløpet ligger 
tettstedet Sande, som er administrasjonssenter for Gaular kommune. Flere riksveier krysser ned
børfeltet. I nord-sør retning forbi Sande passerer riksvei 1 fra Vadheim mot Førde. Over Gaular
fjellet og Haukedalsvatnet mot Mo passerer riksvei 5113. Riksvei 610 følger langs hovedvassdraget 
opp til østenden av Viksdalsvatnet, mens riksvei 57 passerer mellom Bygstad og Skilbrei i vestre 
deler av nedbørfeltet. 

Klimaet er i hovedtrekk suboseanisk, med gjennomgående kjølige somre. Forholdene er sterkt 
humide. Nedbøren kommer vesentlig fra sørvest. Klimaet varierer både med avstanden til kysten 
og høyden over havet. Vinterklimaet er mildt i de vestlige deler, med middeltemperatur såvidt 
under ODe. Bare de aller laveste og fjordnære strøkene er uten stabilt snødekke. I de østlige delene 
er vintrene relativt kalde, med flere måneders stabilt snødekke og islagte vann. Nærheten til Joste
dalsbreen og andre store breer er medvirkende til dette, og til at somrene gjennomgående er kjøli
ge. Nedbøren varierer fra ca. l 500 mm i lavlandet til over 2 000-3 000 mm i fjellområdene. 

1.2. Landskap 

Gaulas nedslagsfelt er karakterisert av lange, vide daler som er dypt nedskåret i rolige, platåform
ede fjellmassiver som synker svakt mot vest. Hovedelva skjærer seg raskt ned fra fjellplatået i øst, 
slik at størstedelen av vassdraget blir regnet som et lavlandsvassdrag. 

Hoveddalføret ligger lavere enn 200-300 m o.h., og har typisk U-formet tverrsnitt. Lengdeprofilet 
viser tallrike terskler og bassenger på strekningen fra fjell til fjord. Det er markerte vekslinger 
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mellom vide, glasiale trau og korte, trange elvedaler. Til tross for dette skaper vassdraget og flere 
store vann lange, rolige og nesten horisontale linjer i landskapet. Dalbunnen er preget av store 
arealer med dyrket mark. 

Fra utspringsområdene ved Grovabreen (l 636 m o.h.), Jostefonn og Gaularfjellet faller Gaula ned 
gjennom flere fossefall. Mest kjent er Osfossen i utløpet av vassdraget, Fossfossen mellom Eike
landsvatnet og Fossvatnet, Vallestadfossen nedstrøms Haukedalsvatnet og Kviteforkledet ved 
Holmevatnet. Flere store vann ligger innenfor lavereliggende deler av nedbørfeltet, hvorav Viks
dalsvatnet/Hestadfjorden (12,0 km') og Haukedalsvatnet (9,6 km2 ) er de største. 

Ovenfor Viksdalsvatnet deler Gaula seg i to. Den ene greina fortsetter forbi Haukedalsvatnet opp 
mot Grovabreen. I dette dalføret er Grønningstølsvatnet (521 m o.h.), Tredjevatnet (775 m o.h.), 
Femtevatnet (928 m o.h.) og Gjerlandsisvatnet (934 m o.h.) de største vannene. Ved Grønning
stølsvatnet ligger et mindre myrområde. 

Den andre greina fortsetter opp til Gaularfjellet, hvor vannskillet mot Vetlefjorddalen ligger på 
omlag 720 m o.h. Også her passerer Gaula gjennom flere vann, hvorav Myrvatnet (435 m o.h.), 
Byttevatn (486 m o.h.), Holmevatn (582 m o.h.) og Nystøisvatnet (715 m o.h.) er de største. Fra 
nord dreneres Norddalsvatnet (1 095 m o.h.) og Skarvedalsvatnet (932 m o.h.) til Nystøisvatnet. 
Jostefonn, med høyeste punkt 1 615 m o.h., og Skarvedalsbreen danner vannskillet mellom den 
nordlige og den sørlige greina av Gaula. 

Sidevassdragene er korte og faller ofte bratt ned i hovedelva fra hengende daler. Mange steder kan 
det påvises nær sammenheng mellom berggrunnsstruktur og landskapsformer. 

1.3. Geologi 

Berggrunnen består hovedsakelig av grunnfjell som domineres av harde gneiser, migmatitt og 
granitt tilhørende Jostedalskomplekset. HaukedaJsvatnet er for det meste omgitt av hard amfibolitt, 
som også kommer igjen på sørsiden av Osen i vest. Samtlige bergarter gir opphav til et fattig 
jordsmonn, hvilket også preger de betydelige løsavsetningene som i dag fyller dalbunnen og delvis 
også dalsidene. 

Hamrene mellom Hårklau og Nes i Haukedalen, og områdene nord for Lauvavatnet, består av et 
litt mykere kompleks av båndgneis og skifre. Dette komplekset krysser også nedre del av Eldalen. 
Ved sidevassdragene Hjelmelandselva og Skilbreielva i vest finnes smale striper av mykere karn
bro-silur bergarter, særlig glimmerskifer og grønnskifer. Disse er for det meste dekket av torv 
eller utvasket morene. Kvartsskifer danner nordskråningen fra elvedalen lengst i vest. Striper med 
mykere berg krysser også Viksdalen og Råheimsdalen. 

Løsmassefordelingen gir et instruktivt bilde av isavsmeltningsforløpet. Morene er dominerende 
jordart, særlig i sidedalene og i hoveddalføret fia Haukedalen og østover. Morenedekket er gjen
nomgående tykkest på sørsiden av elva. De største glasifluviale avsetningene finnes som terrasser 
opp til marin grense vest for Sande. 

Av spesielle geofaglige kvaliteter kan nevnes: Velutviklede glasiale landskapsformer. God sam
menheng mellom berggrunnsstruktur og dalutvikling. Trauterskelutvikling, spesielt i øvre deler av 
dalføret. Vakre fosser i tilknytning til tlere av tersklene. Grusterrasser som gir god markering av 
høyeste havnivå (marin grense). Resente tluviale prosesser med deltaoppbygging i Haukedals
vatnet og Grønningstølsvatnet. Markert brerandavsetning ved Hestad som skiller Hestadfjorden fra 



Viksdalsvatnet. Dødisavsetning ved Hestad . Store avsetninger med leire og innsjøsedimenter ved 
Sande. 

Området er forholdsvis representativt for regionen, men skiller seg noe ut fra nabovassdrag som 
Jølstervassdraget, Naustdalsvassdraget og Gjengedalsvassdraget. 

Samlet geofaglig vurdering: Middels verneverdi ** 

1.4. Hydrologi 
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Gaularvassdraget spenner fra bre til fjord og er et forholdsvis stort vassdrag i Vestlandsmålestokk. 
Mange ferskvannsbiotoper er representert på strekningen fra karrige høyfjellsområder til frodige 
lavlandsområder. I alt 75 sjøer er større enn 50 daa. 

Over 2/3 av hovedelvas lengde ligger lavere enn 300 m o.h . En stor del av nedbørfeltet består 
likevel av fjellområder som til dels ligger høyere enn 1 000 m o.h. Vassdraget får øverst tilsig fra 
de to breene Grovabreen og Jostefonn . Samlet breareal er ca. 20 km' og utgjør ca. 10 % av 
Haukedalsvatnets nedbørfelt. 

Utformingen av nedbørfeltet fører til en utjevning av vannføringen over sommersesongen. Snø
smeltingen i de lavereliggende delene av nedbørfeltet begynner forholdsvis tidlig, vanligvis i slut
ten av april . I høyfjellsområdene fortsetter smeltesesongen langt utover sommeren. I tillegg gir 
breene godt tilskudd av vann i tørre perioder, når det er lite avløp fra resten av feltet. Middelvann
føring ved Osfossen er 48,2 m'/s . 

De mange innsjøene i nedbørfeltet bevirker en ytterligere utjevning av vannføringen. Haukedals
vatnet (297 m o.h.) og Viksdalsvatnet (146 m o.h.) er på grunn av sine store volumer av spesiell 
betydning i denne sammenheng. 

Vannføringen i Gaularvassdraget er betydelig jevnere fordelt over året enn det en vanligvis finner i 
Vestlandsvassdrag. Gjennomsnittlig renner ca. 23 % av årlig avløp i vinterhalvåret (november
april). 

Det er en årviss vårflom, nesten alltid med kulminasjon i mai eller juni. Dessuten opptrer vanligvis 
høstflommer . Disse kan ofte ha høyere maksimalverdi enn vårflommene. Høstflommene opptrer 
hyppigst i september og oktober, men forekommer unntaksvis også i november og desember . 

Vassdraget er følsomt for forsuring. Gaularfjellområdet omfatter høytliggende, sure og nærings
fattige innsjøer som Skarvedalsvatn, østre og Nordre Steinbotnvatn, Storevatn, østre og Nordre 
Trollabotnvatn, Nordre og Søndre Blankavatn og Nystølvatn. Haukedalsområdet er noe mindre 
surt og har i tillegg brepåvirket vann. Lavlandsinnsjøene Haukedalsvatnet, Lauvavatnet og Hestad
fjorden/Viksdalsvatnet har forholdsvis god vannkvalitet og er mindre sure enn resten av nedbør
feltet. 

Vassdraget opp til og med Haukedalsvatnet er påvirket av menneskelig aktivitet, vesentlig jord
bruk, og er derfor mer næringsrikt enn øvrige deler av vassdraget. Påvirkningen er tydeligst ned
strøms Sande. Men også ved Vik er det registrert lokale resipientproblemer. Ved utløpet av Gau
larvassdraget viste målinger i 1986 pH=5,81 og Al=51 gil. Begge verdier er nær skadelige nivå
er. 

Gaula er forbygd på enkelte strekninger, men er ellers praktisk talt uten tekniske inngrep. 
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1.5. Vegetasjon 

Gaularvassdraget spenner over en stor del av klimagradienten i Sunnfjord-/Sogndistriktet. Alle 
høydesoner fra hav til høyfjell er godt representert, og flora og vegetasjon er typisk for regionen 
til tross for at artsutvalget og typevariasjonen er noe triviell. Vassdraget viser en sjelden grad av 
enhet og sammenheng, noe som i seg selv representerer en stor naturverdi. 

Følgende vegetasjonsregioner er representert innenfor nedbørfeltet: På nordsida av Osen kommer 
den boreonemorale region så vidt inn. Resten av lavlandsområdene opp til og med Haukedalsvatnet 
faller inn under den sørboreale regIOnen. På grunn av de bratte dalsidene langs vassdraget blir den 
mellom- og nordboreale regionen smal. Den alpIlle regionen omfatter derImot forholdsvis store 
arealer både sør, øst og nord for hoveddalføret. 

Furuskog og blandingsskog med overveiende furu eller bjørk er dominerende vegetasjonstype i 
nedbørfeltet. Et smalt belte med gråorskog følger elva på enkelte strekninger. Mellom furuskogen 
og snaufjellet danner bjørkeskogen et belte. Snaufjellet er dominert av fattige lyng- og mosedomi
nerte heier, velutviklet rabbevegetasjon, lavheier, terrengdekkende myrer og mose- og bregnesnø
leier. 

Floraen i nedbørfeltet er gjennomgående artsfattig og dominert av lite kravfulle arter. I alt 478 
aner av karplanter er påvist i området, hvilket er lite tatt I betraktning det store arealet og de 
betydelige klimatiske forskjeller som følger av variasjon i høyde og utstrekning fra kyst til innland. 
Årsaken til dette er først og fremst at jordbunnsforholdene gjennomgående er fattige innenfor 
nedbørfeltet. Men også klimatiske forhold antas å spille inn. I tillegg fungerer trolig breene nord
øst i nedbørområdet delvis som spredningsbarrierer. Artsantallet er høyest i lavlandet omkring 
Bygstad-Osen. 

Brakkvannsområdet ved Osen representerer et spesielt økosystem som ikke er kjent fra andre 
steder i Vest-Norge. Lokaliteten er rik på sjeldne og til dels truede plantearter. Stilkvasshår finnes 
bare på to andre lokaliteter i Norge, mens dvergsivaks kun er kjent fra en annen lokalitet på Vest
landet. Andre sjeldne plantearter i dette området er grusstarr, pøylestarr, firling, nålsivaks, skaft
evjeblom, evjebrodd og trådtjønnaks. 

Fire vegetasjonssoner går igjen langs størstedelen av vassdraget og preger derfor landskapsbildet; 
jordbrukssonen, furuskogssonen, bjørkeskogssonen og snaufjellet. 

lordbrukssonen er karakterisert ved store arealer dyrket mark eller sterkt utnyttet utmark. Sonen 
ligger i lavlandet, ofte kloss inntil vannstrengen, slik at naturlig kantvegetasjon enten mangler helt, 
er sterkt redusert eller er slitt. Utmarka er for en stor del under gjengroing med einer og/eller 
lauvkratt. I vestre og østre deler av sonen utgjør bjørk viktigste treslag i slik mark. I Viksdalen og 
Råheimsdalen danner derimot gråor sekundærsoner. Store arealer er også tilplantet med gran. 

Furuskogssonen finnes langs hele vassdraget, unntatt i de høyestliggende fjellområdene i øst. Furu
skogen utgjør et svært viktig trekk i landskapsbildet. I områder med god løsjord og intensivt jord
bruk avgrenses denne sonen nedover av jordbrukssonen. Andre steder går sonen helt ned til hoved
vassdraget. Enkelte steder er furuskogen nesten utryddet pga. intensiv skogsdrift, og i stedet erstat
tet med fattig lauvskog eller granplantninger. 

Bjørkeskogssonen danner et beite mellom furuskogen og snaufjellet. Den veksler i utforming og er 
til dels oppsplittet av myrer. Bjørkeskogene består av gjennomgående fattige vegetasjonstyper, 
vanligvis dominert av blåbær, andre lyngarter, gras eller bregner. Sonen er sterkt kulturpåvirket, 



til dels helt utryddet. Skoggrensen stiger fra ca. 470 m o.h. ved Bygstad til over 700 m o.h. i 
Haukedalen. 
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Også snaufjellet danner en gjennomgående sone i hele nedbørfeltet, men er svært ulikt utformet i 
vest og øst. I vest spiller mer eller mindre fuktige lyng- og mosedominerte heier og terrengdekk
ende myr en stor rolle, mens velutviklede lavrabber og mosesnøleier mangler. I øst opptar både 
bregne- og mosesnøleier store arealer. Velutviklet rabbevegetasjon, til dels med små lavheier, er et 
viktig innslag. Men også her dekker myrer og fuktheier store arealer. Hele sonen har en klar 
oseanisk karakter. 

Kun utpreget fattigmyr er registrert i nedbørfeltet. Myr spiller en viktig rolle bare i høyereliggende 
områder samt i Haukedalsdeltaet. 

Edellauvskog dekker kun små arealer innenfor nedbørfeltet, oftest bare fragmenter i berg og ras
mark. De rikeste lokalitetene finnes langs Osen med ask, alm og hassel. Karakteristiske innslag er 
ellers skogstarr, lundgrønnaks. ramsløk, junkerbregne, vårmarihånd, jordnøtt og myske. Flere 
edellauvskogslier er høyproduktive og representerer naturtyper som er sjeldne i vassdraget. De er 
artsrike, og er voksested for en del sjeldne og plantegeografisk interessante arter. Denne type 
lokaliteter befinner seg gjerne på steder hvor myke bergarter krysser dalføret: Onder HeIlesbust
kletten i Viksdalen, under Hetlenova i Råheimsdalen, under Nesfjellet i Haukedalen og ved Grøn
ningstølsvatnet i Haukedalen. Varmekrevende tørrjordvegetasjon er sjelden innenfor nedbørfeltet. 

Særegne naturtyper og økosystemer som er helt avhengige av elva og dens naturlige fluktuasjoner, 
finnes i ulike utforminger. Ferskvannsdeltaet ved innløpsoset til Haukedalsvatnet viser et flom
marklandskap med fine soneringer og suksesjoner. Deltaet ved Grønningstølsvatnet er et allsidig 
og instruktivt eksempel på hvordan et subalpint flommarklandskap og dets vegetasjon utvikles 
parallelt under påvirkning av flomvannet. Breelvas botndal inn mot Grovabreen inneholder en 
liten, aktiv "sandur" , der smeltevannet fra breen og fra fonner i dalsidene sprer seg ut i ustabile 
bekkeløp over dalbotnen. Vegetasjonen er her for det meste pionerstadier i tidlig avsmeltningsfase. 

Vallestadfossen utgjør et typisk fosselandskap hvor det skapes et fuktig, kjølig lokalklima som 
forårsaker utvikling aven rik, nærmest subalpin høgstaudevegetasjon. Dette er en vegetasjonstype 
som ellers mangler i lavlandet langs Gaula. 

Floraen i nedbørfeltet omfatter arter fra flere plantegeografiske elementer. Kystplantene er rikt 
representert. I lavlandet har det oseaniske elementet tyngdepunktet vest for Viksdalsvatnet. En del 
suboseaniske arter finnes også i høyereliggende soner i øst, bl. a. heisiv , storbjønnskjegg, rome og 
bjønnkam. Lyssiv har en bemerkelsesverdig høytliggende forekomst i fuktig fjellhei ca. 900 m O.h. 
nord for Grønningstølsvatnet. 

Hele 49 karplanter er direkte knyttet til vann. Av disse er 14 havstrandplanter som bare finnes i 
Osen. Nordlige brakkvannsstrandarter er grusstarr, pøylestarr og stilkvasshår. Flertallet av fersk
vannsartene opptrer i det nederste elveavsnittet, men noen går også igjen i loner og grunne partier 
i vannene inn til Viksdalen, evt. enda lengre mot øst. De sjeldneste artene er sverdlilje, åkermynte 
og kattehale. Sistnevnte har norsk nordgrense her. 

Det sørvestlige elementet omfatter bl.a. løkurt, svarterteknapp, ramsløk, slakkstarr og hagtorn. 
Ellers er arter som tannrot ved Grønningstølsvatnet og blankstorkenebb helt inn til Råheimsdalen 
av betydelig plantegeografisk interesse. 

Ved Bygstad og i Viksdalen opptrer også en rekke sørøstlige arter, særlig i hamrer og rasmarker i 
tilknytning til edellauvskog. Derfor finnes de fleste artene nær Bygstad, og delvis også i Viksda-
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len , Råheimsdalen, ved Haukedalsvatnet og nederst i Eldalen . Av spesiell interesse er forekomste
ne av kvitbergknapp ved Bygstad og i Haukedalen . Dette er de eneste kjente lokaliteter i Sunn
fjord . Tre avartene i dette elementet som er knyttet til strendene i Bygstad-Osen, er også svært 
sjeldne i distriktet; fredløs , strandvindel og slyngsøtvier. 

Av fjellplanter mangler en rekke arter som er vanlige i de fleste såpass høye fjellområder på Vest
landet. Jordbunnsmessig kravfulle arter mangler nesten fullstendig. Elementet er rikest representert 
i de østlige fjellområdene, særlig inntil breene i nordøst. Kjertelvier og den nordøstlige arten 
snipestarr har vestlige grenselokaliteter her. 

Samlet botanisk vurdering: Meget stor verneverdi **** 

1.6. Dyreliv 

Den store spennvidden av naturtyper bidrar til at mange pattedyrarter og fuglesamfunn er godt 
representerte innenfor nedbørfeltet. 

Hjort er viktigste storviltart og finnes over det meste av området. Vinterstid står det hjort i største
delen av lavlandsområdene opp til Vallestadfossen. De viktigste områdene er ved Bygstad, Sande, 
rundt Hestadfjorden, nord for Viksdalsvatnets vestende og sør for Lauvavatn. Det går viktige 
trekkruter for hjort langs vassdraget, både oppover Haukedalen/Grøndalen og i Eldalen. Trekk
rutene fører over mot Sværefjorden, Vetlefjorden , Fjærland og Jølster. 

Villrein ble satt ut i tre adskilte områder omkring 1970. I fjellområdene mellom Bygstad og Førde 
ble det satt ut 26 dyr. På midten av 1980-tallet talte denne bestanden ca. 50 dyr etter tidligere å ha 
vært oppe i omkring 70 dyr. I fjellområdet nord for Viksdalsvatnet ble 25 dyr satt ut. Stammen 
teller i dag omtrent like mange dyr. Også i fjellområdene mellom Haukedalen og J øl stervatnet ble 
25 dyr satt ut. Stammen er i dag omtrent like stor, etter en periode å ha vært oppe i ca. 100 dyr. 

Elg og rådyr er bare unntaksvis observert i nedbørfeltet. Hare opptrer i varierende antall over hele 
nedslagsfeltet. 

Av de store rovdyr forekommer jerv i vassdragets indre fjellpartier. Gaupe er bare sporadisk 
registrert. Oteren har gått sterkt tilbake i antall , men det finnes ennå en bestand i nedre deler av 
vassdraget. Rødrev og mår opptrer vanlig, mens bestanden av mink har avtatt den senere tid . 

Forekomsten av våtmarkstilknyttede fuglearter er meget god . Dette skyldes at det finnes mange 
verdifulle våtmarkslokaliteter langs alle høydelag av vassdraget. Over 50 våtmarksfuglearter er 
registrert innenfor nedbørfeltet. De tre våtmarkslokalitetene Osen, Espelandsvatnet og Skilbrei
vatnet har regional ornitologisk verneverdi. Espelandsvatnet og Skilbreivatnet er fredet som våt
marksreservat, mens det pågår arbeid med vern av våtmarksområdet i Osen. I tillegg er 13 lokali
teter vurdert å ha lokal verneverdi. Vannsystemet med tilhørende våtmarker har høy produksjons
verdi. Det er registrert flere sjeldne og kravfulle arter. 

Hønsefuglartene fjellrype, Iirype og orrfugl forekommer alle i gode bestander. Storfugl opptrer i 
mer lokale bestander og kan stedvis være tallrik. 

Bestanden av rovfugl og ugler er god , dette gjelder spesielt hubro . 
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Området har en rik spurvefugl fauna, særlig i tilknytning til rike lauvskoglier. Tornskate er regist
rert ved Grønningstølsvatnet. I den frodige subalpine bjørkeskogslia i dette området finnes bl.a. 
munk, gul sanger og blastrupe. 

Innen vassdraget er de ornitologiske kvalitetene større l Haukedalsgreina enn i Eldalsgreina. 

Liten eller moderat kulturpåvirkning, stort artsmangfold og stor biotopvariasjon fører til at nedbør
feltet har relativt høy referanseverdi som viltområde. 

Ferskvannsfaunaen viser stor artsrikdom og høy produktivitet. Fem arter av planktoniske krepsdyr 
og hjuldyr er registrert. Døgnfluer, steinfluer og vårfluer er påvist med henholdsvis 8, 16 og 13 
arter. Det høye artsantallet skyldes etter alt å dømme at biotopvariasjonen er stor langs vassdragets 
høydegradient. Gaularvassdraget har den rikeste ferskvannsfaunaen av undersøkte vassdrag i Sogn 
og Fjordane. 

Forskningsmessig er de lange måleseriene som finnes for ferskvannsfaunaen og vannkjemi av stor 
verdi. 

Gaula har en lakse- og sjøaureførende strekning på 14,5 km. Det er fire fosser på denne streknin
gen, hvorav laksetrapp er bygd i de tre nederste. Kun trappa i Osfossen, nærmest sjøen, fungerer 
bra. Vannføring og vanntemperatur har innvirkning på oppgangen av fisk. Trappa ved Osfossen 
synes å være i bruk når vannføringen er mindre enn 60 m'/s og temperaturen ligger over ca. 9°C. 
Vannføringen er også svært viktig for fisket og for produksjonen av fiskeunger. Laks dominerer I 

vassdraget. Regnet etter antall dominerer smålaks. r vekt dominerer derimot laks over 3,5 kg. 
Lakseungene i Gaula har et kort elveopphold på to-tre år. Undersøkelser viser at 90-95 % av 
laksen vender tiibake etter ett-to års opphold i havet. 

Innlandsaure finnes i nesten alle vannene i nedbørfeltet. Fjellvannene er imidlertid næringsfattige 
og i økende grad truet av forsuring. Vannene kan inndeles i tre geografiske grupper: 

Gaularfjellområdet omfatter høytliggende, sure og næringsfattige innsjøer. Følgende vann er fiske
tomme, eller har en tynn, avtakende aurebestand: Skarvedalsvatn, østre og Nordre Steinbotnvatn, 
Storevatn, østre og Nordre Trollabotnvatn. Nordre og Søndre Blankavatn og Nystølvatn. I Store
vatn skal auren være av god kvalitet. Også de lavereliggende vannene i Eldalen har en tynn, avta
kende aurebestand. Dette gjelder Holmavatn, Byttevatn og Myravatn. Risbotsvatn har en bra aure
bestand, og fisken skal også være av god kvalitet. Elvene mellom innsjøene er strie og lavproduk
tive. Mellom Holmavatn og Viksdalsvatnet er det imidlertid flere flate partier med gode gyte- og 
oppvekstarealer. Det finnes også gode fiskehøler på denne strekningen. 

Haukedalsområdet er mindre surt enn Gaularfjellområdet. Femtevatn, Tredjevatn og Nesisvatn har 
en tynn aurebestand, som trolig er avtakende. Gjerlandsisvatn er sannsynligvis fisketomt. Mevatn 
og Grønningstølsvatn har en tynn, avtakende bestand, mens forholdene skal være noe bedre i 
Nykjevatn. Elva fra Femtevatn til Haukedalsvatnet har gode gyte- og oppvekstarealer. 

Haukedal-Viksdalsområdet omfatter innsjøene Haukedalsvatnet, Lauvavatnet og Viksdalsvatnet/
Hestadfjorden. Disse har alle god vannkvalitet og er mindre sure enn andre vann I nedbørfeltet. 
Produksjonen av bunndyr og plankton er stor. Auren ernærer seg i stor utstrekning av plankton. 
Innsjøene har en aurebestand i balanse, og som har god vekst og kvalitet. I Haukedalsvatnet og 
Viksdalsvatnet gyter auren på grusbanker i selve innsjøen. 

Produksjonen og avkastningen er som forventet lav i de høyereliggende innsjøene i nedbørfeltet. 
De lavereliggende innsjøene er mer produktive, og kan ved riktig kultivering og høsting gi relativt 
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god avkastning. Produksjonsverdien er imidlertid truet av økende forsuring. HaukedaIsvatnet, 
Lauvavatnet og ViksdaIsvatnet utmerker seg i produksjonssammenheng med en tett aurebestand av 
god vekst og kvalitet. Produksjonspotensialet er på ca. 10 kg/ha. 

Gaula har store produktive arealer og må karakteriseres som svært næringsrik og særskilt velegnet 
for produksjon av lakse- og sjøaureunger. Årlig gjennomsnittsfangst i perioden 1973-83 lå på 3 
362 kg . Produksjonen av smolt antas å ligge på omkring 50 000-75 000 pr. år. Kort elveopphold 
og gode oppvekstvilkår for lakseunger gjør Gaulavassdraget til et svært produktivt laksevassdrag. 

Samlet vurdering av pattedyr/fugl : Meget stor verneverdi **** 

Samlet vurdering av ferskvannsfaunaJfisk : Stor verneverdi *** 

2. EKSISTERENDE OG PLANLAGTE INNGREP 

2.1. Tekniske inngrep 

Gaular er forbygd på enkelte strekninger. Riksveier og andre veier følger vannstrengen innenfor 
mesteparten av feltet , og det er bygd en del bruer. Det finnes også noen laksetrapper. I øvre deler 
av vassdraget finnes enkelte støler og noe hyttebebyggelse. Nedbørfeltet og deler av vannstrengen 
er derfor ikke uberørt av tekniske inngrep. Men sett i forhold til vassdragets størrelse, og at bety
delige deler befinner seg i lavlandet, må inngrepene regnes som beskjedne. 

2.2. Plansituasjon 

Gaularvassdraget berører i første rekke Gaular, Førde og Balestrand kommuner. 

Kommuneplanen for Gaular ble godkjent i 1989 og skal rulleres i 1995. Det er avsatt fire kommu
nedelplanområder: (1) Sande Sentrum, som omfatter selve tettstedet, (2) Bygstad, hvor kun et lite 
område lengst i øst berører Gaularvassdraget, (3) Viksdalen, som omfatter østligste del av Viks
dalsvatnet, Vik og et område nord for Lauvavatnet og (4) Langeland-Skilbrei-Bringeland, som for 
en stor del er regulert som landbruks,- natur- og friluftsområde (LNF) med vekt på idrett og fri
luftsliv. Kun deler av sistnevnte område tilhører Gaularvassdragets nedbørfelt. De øvrige arealene i 
kommunen er i hovedsak avsatt som LNF-område, uten spesiell soneinndeling. 

Førde kommune har godkjent kommuneplan fra 1991. Arealene som ligger innenfor Gaularvass
dragets nedbørfelt er dels regulert som LNF-område, dels båndlagt som nasjonalpark. Stølsom
råder er avmerket som kulturminner. Kommuneplanen åpner i noen grad for spredt hyttebygging. 

Balestrand kommune har godkjent kommuneplan fra 1991 . Arealene på Gaularfjellet er regulert 
som LNF-område, bortsett fra et hyttefelt på nordsiden av riksveien mellom kommunegrensen og 
Nystøisvatnet. 

Det er igangsatt arbeid med vannbruksplan for hele vassdraget. 
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3. BRUKERINTERESSER 

3.1. Naturvern 

Gaularvassdraget ble vernet mot kraftutbygging i 1993, som et resultat av Verneplan for vassdrag 
IV. Kontaktutvalget for verneplan for vassdrag var delt i synet på dette objektet (NOU 1991: 12A, 
s. 102-103). Flertallet mente at: 

" ... det er av stor betydning å ta vare på type- og referanseverdien. ... ser det også som vesentlig 
å bevare Eldalsgreina av hensyn til friluftslivet. " 

Nordøstre del av Gaulas nedbørfelt inngår i Jostedalsbreen nasjonalpark. 

En smal landtunge mellom Viksdalsvatnet og Hestadfjorden er vernet som Hestad landskapsvern
område. Formålet er å bevare et vakkert natur]andskap som ramme for kulturminnet Hestad kapell. 

To våtmarksområder innenfor nedbørfeltet er fredet som naturreservat i medhold av naturvern
loven; Espelandsvatnet og SkilbreivatneL J tillegg er det aktuelt å arbeide videre med et vernefor
slag for våtmarksområdet Osen innerst I Dalsfjorden. Dette vernearbeidet har blitt stilt i bero i 
påvente av at spørsmålet om vern av Gaularvassdraget skulle avklares. 13 våtmarkslokaliteter er 
vurdert å ha lokal verneverdi. 

Ved Lund er et rognetre fredet som naturminne. 

Gaularvassdraget er et godt egnet typevassdrag for Vestlandets lauv- og furuskogsregion. Vassdra
get viser en sjelden grad av enhet og sammenheng. Det spenner over et stort spekter av naturtyper 
og representerer en stor del av variasjonen i Sunnfjordområdet. Vassdraget har også stor referanse
verdi, stor forskningsverdi og stor pedagogisk verdi. 

Lengst i sørvest grenser Gaularvassdraget til et annet vernet vassdrag; Guddalsvassdraget (082/4, 
VP 4). 

3.2. Kulturminnevern 

Funn fra yngre steinalder kan knyttes til den eldste jordbruksbefolkningen i området. Gårdsnavn 
og funn av fornminner viser en omfattende gårdsbosetting i yngre jernalder. Det finnes flere be
varte gravhauger og bautasteiner, men mye har blitt ødelagt eller fjernet ved oppdyrking i nyere 
tid. 

På Gjerland ved Haukedalsvatnet er det avdekket over 40 kokegroper og flere hustufter. Dette er 
trolig del av et "ringtun" , noe som i så fall er unikt på Vestlandet. Her var en høvdingegård og et 
viktig senter i eldre jernalder. Dette kan delvis ha hatt sin bakgrunn i den strategiske beliggenheten 
ved en ferdselsvei mellom de indre fjordstrøkene. Ved mange fjellvann ligger tufter som kan ha 
sammenheng med stølsdrift, eventuelt fast bosetting, i jernalder og middelalder. Det er kjent at 
støler tidligere har vært gårder. Dette gjelder f.eks. Hovstølen ved Myravatnet. 

Det er funnet en steinalderboplass ved Grønningstølsvatnet. Det er muligheter for å finne flere 
spor etter mennesker fra denne perioden. 
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Utmarka har et viktig kildepotensiale for bygdenes historie, ettersom mange av fornminnene i 
innmarka har blitt borte. Det fantes tlere kirkesteder i middelalderen. Jernalderfunn langs veien 
gjennom Eldalen til Vetlefjorden i Sogn viser at denne ferdselsveien har lang brukstradisjon. 

På Skagen og Lund er det fredete loft fra senmiddelalderen. Osen gård, som er den største i ned
børfeltet, er kjent fra vikingtid som jarlesetet Gaulum. Hovedbygningen fra 1822 er fredet. En 
rekke tidligere husmannsplasser er bevart. 

Et stort antall gårder har bevart typiske bygningsmiljøer for regionen. Eksempler på gamle og 
helhetlige gårdsanlegg er Døskeland og Nedre Strand. Gårdstunene er i hovedsak preget av tiden 
etter 1880. Mange enkelthus er imidlertid eldre. Typisk for området er de mange sperrestuene, 
dvs. eldhus i stavverk eller stein og kombmerte driftsbygninger med fjøs i naturstein. Det er spesi
elt at bruken av sperrestuer med røykovn holdt seg så lenge. Jernovnen ble vanlig først rundt 
midten av 1800-tallet. Sperresruer ble likevel bygd helt fram mot ca. år 1900, da de nye lem
stuene tok helt over. 

En hustype som er særpreget og typisk for Gaular er den såkalte "bygningen". Dette er et slags 
loft/bu som ble vanlig fra ca. år 1850. Husene er forholdsvis store og kan ligne bostadhus. Men de 
mangler pipe og ildsted. 

Langs alle de store vannene i vassdraget hvor det er fast bosetting finnes det naust i stavkonstruk
sjon. Dette illustrerer hvilken betydning vannene har hatt for transport og fiske. 

Det er bevart sommerfjøs, utJøer og støler fra den tradisjonelle utmarksdrifta. Eksempler på gamle 
stølsmiljø er Nystølen, Risbotnstølen og Grønningstølane. 

Det finnes mange verdifulle kulturlandskap i nedbørfeltet. Et karakteristisk trekk er beiteområder 
som strekker seg oppover i liene fra elva. Flere steder ligger også tufter fra eldre tun i de bratte 
skråningene. Når en på slutten av 1800-tallet fikk anledning til å dyrke opp flatmarka langs elva, 
ble disse tunene flyttet ned. Steinene som ble ryddet finner en igjen som terrasseringer , rydnings
røyser, elveforbygninger og steingjerder eller som fjøsmurer i driftsbygningene fra århundreskiftet. 
Det er også mange eksempler på eldhus som helt er bygd i stein. En finner ellers gammel hage
mark med karakteristiske søyieeiner. 

Laksetrappa lOsfossen er landets eldste, bygd i ca. J 872 

Et karakteristisk trekk ved kulturminnene langs Gaularvassdraget er de mange vanndrevne anlegge
ne, først og fremst kverner, slipesteiner og sagbruk. Flomsagene ligger ved de mindre sideelvene, 
mens årgangssagene er lokalisert langs hovedvassdraget. De mange sirkelsagene må sees i forhold 
til den omfattende tønneproduksjonen som har funnet sted i Gaular. En kan se en klassisk utvikling 
av denne produksjonen fra håndverk til industri. Fra midten av I800-tallet og fram til århundre
skiftet ble tønnene laget rundt på gårdene. Den første tønnefabrikken ble etablert på Eide i Bygstad 
i 1903. Bygdene langs Gaularvassdraget produserte flest tønner i landet. Derfor er disse vann
drevne sirkelsagene et viktig symbol på den nære fortida i Gaular. 

Det finnes mange gamle bruer og verdifulle veipartier i nedbørfeltet. Disse er dels fra perioden 
1840-84, dels fra mellomkrigstiden. Veiene følger i stor grad vassdraget og har ofte oppmurte 
kanter og stabbesteiner. De gamle bruene har vanligvis to eller flere murte kar. 

I Sande sentrum er det bevart verdifull tettstedsbebyggelse fra ca. 1900-tallet. Hestad kapell fra 
1805 skal ha bevart element fra den gamle stavkirken på stedet. Området rundt kapellet er vernet 
som landskapsvernområde. 
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Nedbørfeltet er svært rikt på kulturmmner med stor variasjon og som dekker et langt tidsrom. 
Kulturlandskap og helhetlige miljøer med mange kulturminner er godt bevart og typiske for Sunn
fjord. Kulturminnene er egnet til å belyse bla. srøls- og beitebruk i forhistorisk tid samt ferdsels
historie og sosial og økonomisk historie i nyere tid. Et aktuelt studiefelt kan f.eks. være å se på 
vannkraftens betydning for utviklingen av et lokalt håndverk. Kulturminner og kulturlandskap har 
store opplevelsesverdier og kunnskapsverdier i lokal og regional sammenheng. Svært mange kul
turminner har visuell og funksjonell tilknytning til elver og vann. 

Samlet vurdering kulturminnevern: Meget stor verneverdi **** 

3.3. Friluftsliv 

Med sin sentrale beliggenhet i Sogn og Fjordane har Gaularvassdraget lett atkomst fra flere kanter. 
Den store landskapsmessige spennvidden gir gode forhold for utøvelse av varierte former for 
friluftslivsaktivitet. Det er generelt liten grad av tilrettelegging for friluftsliv innenfor nedbørfeltet. 

De viktigste friluftslivsaktivitetene er turgåing, fiske, jakt, skiutfart og ulike former for trimaktivi
teter. Lokalt spiller også bading og båtliv en stor rolie. I øvre deler av vassdraget foregår en del 
av friluftslivsaktivitetene med utgangspunkt i hytter og stølsbebyggelse. 

Gaularfjellet nyttes til turvirksomhet året rundt, men er spesielt ettertraktet som skiutfartsterreng 
for regionen på senvinteren. Vanlige traseer går fra brøytestasjonen til Skarvedalen og Norddals
vatnet. fra Langestølen til Risbotsvatnet, fra brøytestasjonen til Jostefonn eller Johannesberget og 
fra Lonevatnet over Skardvatnet. 

Nordøstre deler av vassdraget ligger innenfor Jostedalsbreen nasjonalpark. 

Regionalt finnes flere utfartsområder . Området ved Langeland er mye benyttet både sommer og 
vinter, spesielt av befolkningen i Førde. På fine utfartshelger har det vært registrert over 2 000 
mennesker i dette området. 

Det varierte landskapet med uberørte høyfjell, store vannspeil, fosser og frodige jordbruksbygder 
gjør nedbørfeltet velegnet i turistmessig sammenheng. Med utgangspunkt i riksveinettet har Gau
larvassdraget en betydelig turisttrafikk sommerstid. 

Gaularvassdraget benyttes mye til sportsfiske. Lakse- og sjøaurefisket er mest attraktivt, men også 
fiske etter innlandsaure har flere steder stort omfang. Nedbørfeltet brukes ellers mye til storviltjakt 
og småviltjakt. 

Samlet vurdering friluftsliv: Meget store verdier **** 

3.4. Jakt 

Gaularvassdraget har stor bruksverdi i jaktsammenheng. Spesielt hjortejakta er viktig. Det er satt 
ut villrein i fjellområdene. Elg og rådyr forekommer bare unntaksvis i området og har derfor ingen 
jaktmessig betydning. 

Ca. 200 jegere betaler vilttrygdavgiftskort for Gaular kommune. Dertil jakter et ukjent antall 
jegere som betaler avgiften for hele landet, og som i tillegg til å jakte andre steder også jakter 
innenfor Gaularvassdraget. Kun i området ved Sande er det organisert grunneierlag med salg av 
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jaktkort (småvilt). r øvre del av vassdraget leies småviltterrengene for det meste ut til privatper
soner. Også en del av hjortejakta leie~ bort. 

3.5. Fiske 

Gaula har en lakse- og sjøaureførende strekning på 14,5 km. Det er bygget laksetrapper l de tre 
nederste fossene. Kort elveopphold og gode oppvekstvilkår for lakseunger gjør Gaula til et svært 
produktivt laksevassdrag. Årlig gjennomsnittsfangst i perioden 1973-83 lå på 3 362 kg. Laks over 
3,5 kg domierer. Gaula har en lang og forholdsvis effektiv fiskesesong, hvilket øker dens utleie
verdi. 

Innlandsaure finnes i nesten alle vannene i nedbørfeltet. Flere vann er imidlertid næringsfattige og 
i økende grad truet av forsuring. Dette gjelder særlig Gaularfjellområdet, men også Haukedalsom
rådet. 

De lavereliggende innsjøene i Eldalen er lett tilgjengelige, ligger i naturskjønne omgivelser og har 
stor sportsfiskeverdi. I tillegg har elva mellom Holmavatnet og Viksdalsvatnet flere attraktive 
fiskehøler. De høyereliggende mnsJøene benyttes l mindre grad. Grunneierne driver noe hushold
fiske. Spesielt Risbotsvatn og Storevatn er verdifulle fiskevann med en god aurebestand. 

Innsjøene i Haukedalsområdet har stor sportsfiskeverdi og benyttes også til husholdfiske. Nykje
vatnet har aurebestand av god kvalitet. Grønningstølsvatnet blir periodevis utleid. Elva mellom 
Femtevatnet og Haukedalsvatnet har gode gyte- og oppvekstarealer. 

Haukedalsvatnet, Lauvavatnet og ViksdalsvatnetiHestadfjorden er de mest populære fiskeområd
ene, med økende salg av fiskekort. Som forventet er produksjonen og avkastningen størst i disse 
lavlandsinnsjøene. Alle har en tett aurebestand av god vekst og kvalitet. Ved riktig kultivering og 
høsting kan disse innsjøene gi relativt god avkastning. Produksjonspotensialet er beregnet til ca. 10 
kg/ha. 

Fiskemulighetene i nedbørfeltet er på langt nær utnyttet. i og med at det for deler av elva ikke 
finnes organisert fiskekortsalg .. 

3.6. Vannforsyning og resipientinteresser 

Gaularvassdraget er vannkilde for all bosettingen i området, dvs. ca. 2 300 personer. Sande vann
verk som forsyner 800 p.e., har inntak på stort dyp i Fossvatnet. Vannkvaliteten herfra er tilfreds
stillende, med unntak av de bakteriologiske forholdene. Vannverket har ingen form for vannbe
handling. 

Den øvrige vannforsyningen er basert på inntak av sideelver og brønner ved oppkommer i dalside
ne. Hovedvassdraget er likevel noen steder benyttet både som permanent og reservevannkilde. 

Vassdraget er resipient for all bosetting og jordbruksaktivitet i området. Det finnes ikke foruren
sende industri med utsI ipp til vassdraget. A v de ca. 2 300 innbyggerne i nedslagsfeltet, er omtrent 
400 tilknyttet kommunalt renseanlegg i Sande. Resten betraktes som spredt bosetting. 

Jordbruket er den klart største kilden til fosfortilførsel til vassdraget. 
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3.7. Primærnæringene 

Innenfor nedslagsfeltet finnes ca. 345 gårdsbruk med til sammen ca. 3 400 storfeenheter. Over 80 
% av gårdsbrukene har landbruk som hoved- eIler binæring. 

Dalbunnen i nedre deler av vassdraget er preget av store sammenhengende arealer med dyrket 
mark. Videre oppover langs vassdraget ligger større og mindre grender. Samlet jordbruksareal 
utgjør vel 20000 daa. Noe dyrkingsareal er flomutsatt ved stor vannføring. Andre steder gir høy 
flomvannstand bedre vekstvilkår. Gaula har selvgjerdefunksjon på en del strekninger. 

Skogarealet er på ca. 10 000 daa. Den drivverdige barskogen ligger for det meste langs nedre 
deler av vassdraget. 

Samlet vurdering av landbruk: Meget stor verdi "'*"'* 

3.8. Turisme/reiseliv 

Det varierte landskapet med uberørte høyfjell, store vannspeil, fosser og frodige jordbruksbygder 
gjør nedbørfeltet velegnet i turistmessig sammenheng. Med utgangspunkt l riksveinettet over 
Gaularfjellet og langs øvrige deler av vassdraget har nedbørfeltet en betydelig turisttrafikk som
merstid. 
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RAUMA (103.Z) 

Fylke: 
Kommuner: 

Objekt nr.: 
Nedbørfelt: 

Toppunkt: 

Utløpspunkt: 

Marin grense: 

Naturgeografisk 
region: 

Møre og Romsdal, Oppland 

Rauma, Norddal, Lesja og Skjåk 

103/3 
1 136 km' 

1 999 m o.h. 

O m o.h. 

ca. 100 m o.h. 

33c (Forfjellsregionen med hovedsakelig nordlig boreal vegetasjon, 
Gudbrandsdalen med bidaJer) 
35d (Fjellregionen i søndre del av fjellkjeden, Jotunheimen) 
35e (Fjellregionen i søndre del av fjellkjeden, Møretindene) 
37f (Vestlandets lauv- og furuskogsregion, Nordfjord og Sunnmøres 
fjordstrøk) 

1. NATURFAGLIG BESKRIVELSE 

1.1. Beliggenhet 
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Rauma er det sørligste av de store vassdragene i Møre og Romsdal. Det har sitt utspring i det 5 
km' store Lesjaskogsvatnet på vannskillet mot Gudbrandsdalen. Herfra renner hovedelva ca. 65 km 
mot nordvest gjennom Romsdalen til utløp i Romsdalsfjorden (Isfjorden) ved Åndalsnes. De største 
sideelvene er Grøna, Ulvåa og Verma, som alle kommer fra sør. 

Sideelva Istra, som også kommer fra sør, renner sammen med Rauma like før utløpet. Istra ble 
vernet mot kraftutbygging i Verneplan Ill. 

Bosetting, kommunikasjonsårer , jordbruksarealer og andre tekniske inngrep er først og fremst 
lokalisert langs hoveddalføret på strekningen fra Åndalsnes til Lesjaverk. Riksvei 9 og jernbanen 
følger forholdsvis nær vannstrengen på hele denne strekningen. Riksvei 63 følger Isterdalen over 
Trollstigen. Det største tettstedet er Åndalsnes, som med sine ca. 3 000 innbyggere er handels- og 
administrasjonssenter i Rauma kommune. Bosettingskonsentrasjoner finnes ellers ved Verma, 
Bjorli og Lesjaskog. 

Klimaet i nedbørfeltet varierer sterkt. I lavereliggende områder ved Åndalsnes er klimaet maritimt 
preget, dvs. mildt og med forholdsvis store nedbørmengder. I høyereliggende områder nær fjorden 
har en et maritimt fjellklima. Etter hvert som en beveger seg oppover i Romsdalen, og dermed 
lenger bort fra kysten, blir klimaet mer kontinentalt. Denne klimatypen kjennetegnes av kalde 
vintre, varme somre og lite nedbør. De store topografiske vekslingene innenfor nedbørfeltet fører 
til betydelige lokale forskjeller i klimaet. 

Normal årsnedbør ved Åndalsnes er l 500-1 750 mm, mot kun 500 mm ved Lesjaskogsvatn 611 m 
O.h. Nedbøren er fordelt over hele året uten noen spesiell tørkeperiode. Fordelingen over året er 
imidlertid noe forskjellig i nedre og øvre deler av nedbørfeltet. Ved Åndalsnes faller det minst 
nedbør vår og tidlig sommer, og mest høst og tidlig vinter. Ved Lesjaskogsvatn faller det minst 
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nedbør på senvinteren og våren, mest om sommeren og høsten. Gjennomsnittlig antall nedbørs
døgn ved Åndalsnes er 175 og ved Lesjaskogsvatn 140. Ved Åndalsnes varierer månedsmiddel
temperaturene fra -1 til 15°C, og ved Lesjaskogsvatn fra -8 til 13 0C, 

1.2. Landskap 

Raumavassdraget har et variert og særpreget landskap. I nordvest har fjellene en utpreget vest
landsk karakter, dvs. velutviklete alpine landskapsformer med mange botnbreer og store høydefor
skjeller. I sørøst har fjellområdene en typisk østlandsk karakter preget av rolige, avrundete terreng
formasjoner. Hovedinntrykket av nedbørfeltet er et storkupert høyfjellsområde som er dypt nedskå
ret av Romsdalen. 

Vassdraget har et spesielt drenenngsmønster ved at de fleste sidedalene ligger som mothaker, 
såkalte agnordaler, til Romsdalen. Vermedalen er et typisk eksempel på dette. Et annet særeget 
trekk er at Lesjaskogsvatnet ved vannskillet mot Gudbrandsdalen også er kilde til Gudbrandsdals
lågen. 

Fra Lesjaskogsvatnet til Stuguflåten er hoveddalføret vidt og med slake profiler i et åpent land
skap. Ovenfor Bjorli slynger elva seg i et flatt, myrlendt landskap med mange avs nørte elveleier. 
Dette er en naturtype som er sjelden i regionen. Nedenfor Stuguflåten smalner Romsdalen inn og 
får et helt annet preg. Dalen er trang og omgitt av høye, spisse tinder og nuter. I dalbunnen opptar 
elva en betydelig del av arealet. Ved foten av de stupbratte dalsidene finner en til dels enorme 
skredmasser. Det er lite avsetnmger fra isavsmeltningen i denne delen av Romsdalen. På streknin
gen Sogge-Åndalsnes i nedre del av Romsdalen finner en derimot store, mektige istidsavsetninger . 
Her har dalføret en utpreget breerodert U-form. De fleste sidedalene er mer åpne og vide enn 
hoveddal føret. 

Det grunnleggende elementet over alt i landskapet er store og små vann, hundrevis av småbekker, 
elver, fosser og breer. Hovedelva veksler mellom stryk og ville fossepartier og flere stilleflytende 
partier Ved Kleiva møter den vannrike Ulvåa Rauma i et brusende skue, lengre nede kommer 
Slettafossen, og på sørvestsiden av dalen ligger Vermafossen. 

I forhold til størrelsen på nedbørfeltet er det få vann i Raumavassdraget, og ingen er mer enn 
middels store. Bortsett fra Lesjaskogsvatnet ligger samtlige magasiner i fjellområdene. Verme
vatnet og Ulvådalsvatnet er størst. 

De største sidevassdragene Grønåa, Asbjørnsåa, Ulvåa og Istra kommer alle fra høytliggende fjell
områder i sør. Bortsett fra Istra har disse sitt utspring i Reinheimen. Alle disse vassdragene har 
store sideelver. Nord for hoveddalføret er avstanden til vannskillet mot nabovassdragene jevnt over 
liten. Følgelig er også sidevassdragene små i dette området. 

De høyeste fjelltoppene i nedbørfeltet er Pyttegga og Karitind på henholdsvis l 999 og l 982 m O.h. 
En lang rekke fjelltopper når høyere enn J 700 m O.h. 

Der Rauma stilner av noen få kilometer ovenfor utløpet ved Åndalsnes reiser den kjente Trollveggen 
seg opp til Trolltindene. På motsatt side av dalen ruver Romsdalshorn. Dette er blant de vakreste og 
mest særpregete fjellformasjoner i Norge. Trollveggen danner Europas høyeste frie fall; ca. 1 000 
m. 
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1.3. Geologi 

Nedbørfeltet tilhører det nordvestlige grunnfjellsområdet og domineres av migmatittisk gneis med 
granittisk og granodiorittisk sammensetning. I øvre deler av nedslagsfeltet opptrer også glimmer
skifer og kvartsitt. I tillegg finnes spredte forekomster av eklogitt. 

Geomorfologisk er Raumavassdraget storslått og mangesidig. Variasjonen er stor fra forholdsvis 
flate viddeområder i sørøst til yngre alpine fjellformer i nordvest. Viddeområdene, som tilhører 
den paleiske overflaten, er til dels dekket med blokkhav, mens de alpine formene består av egger, 
tinder og dypt nedskårne daler. Rauma er et klassisk eksempel på at vannskillet (som nå er Lesja
skogsvatnet) under istiden ble flyttet østover, slik at agnordaler ble dannet. 

De mest utbredte løsavsetningene innenfor vassdraget er morene-, breelv- og elveavsetninger, 
skred og blokkhav, De vestligste sidedalene rommer store bunnmorenedekker. Dette er særlig 
utpreget i Ulvådalen-Bøstdalen. Videre finnes et stort antall morenerygger i dal- og fjellstrøk på 
begge sider av Romsdalen. Særlig mange sidemorener er lokalisert vest for 0verdal-Bjorli. Samtli
ge rygger er avsatt i en dalbreutløper ned Romsdalen. Breelver har utformet en rekke erosjonsspor 
i disse områdene, spesielt i dalsiden sør for Bjorli-Lesjaskog. Blant annet i Vermedalen har smelte
vannselver avsatt terrasser langs brekanten, Store terrasseflater finnes nede ved Romsdalsfjorden i 
møtet mellom Isterdalen og Romsdalen. Dalføret er interessant også når det gjelder aktive proses
ser som elvenes arbeid i dalbunnen og skredvirksomhet i de bratte fjellskråningene. 

Etter isavsmeltningstiden er de viktigste jordartene dannet ved elve-, skred- og forvitringsproses
ser , ved nydanning og vekst av botn breer og ved myrvekst. De største elveavsetningene opptrer 
som elvesletter i de slakere partiene av dalføret. Ved Bjorli har Rauma utviklet meanderformer i 
elvesletta. Ellers finner en et grovere elvemateriale i kjegleformete avsetninger der sideelver og 
sidebekker kommer ned fra dalsidene. Disse danner overgangsformer til skredkjegler . De største 
skredavsetningene er lokalisert i dalsidene i de midtre og nedre deler av Romsdalen. Det ligger en 
usedvanlig stor kjegleformet ur under Trollveggen. En finner også urlignende avsetninger (blokk
hav) på de høyeste fjelltoppene. Disse er dannet ved frostsprengningsprosesser tilbake i siste istid, 
mens toppene stakk opp av innlandsisen. De mange botnbreene innenfor vassdraget er nydannet 
etter siste istid. De fleste morenene framfor disse breene er avsatt så sent som for et par hundre år 
siden. 

Følgende kvartærgeologiske formelementer regnes som særlig interessante innenfor nedslagsfeltet: 

Grovaskardet-Alteret-Vermedalen, hvor det finnes en rekke morener, terrasser og seter i ulike 
nivå. Beliggenheten av brefronten og utviklingen av den isrelaterte dreneringen kan her rekonstrue
res i detalj. 

Brennhø-Flyi-Grøndalen, hvor eskere, dreneringsspor, seter og morenerygger viser at dreneringen 
fulgte iskanten mot vest. Eskerne på nordsiden av Veslegrønas dal går i motbakke og er av den 
grunn noe spesielle. Nordvest for Koiehø går eskerne over i brede spylerenner. 

Ulvådalsvatnet-Kabben, hvor det i sørhellingen under Ulvostind-Kabbetind ligger en lang rekke 
brede og markerte skredløp . Disse ble dannet av jordskred etter kraftige regnskyll i juni 1960, og 
har fanget internasjonal interesse. Løpene er utformet i morenemateriale, som dekker skråningen 
opp til ca. 1 000 meters høyde. I om lag samme høyde ligger det et markert setenivå som er ut
bredt i Ulvådalen og Brøstdalen, og som viser at det var demt opp en bresjø her under avsmeltnin
gen av siste innlandsis. 
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Andre interessante kvartærgeologiske formelementer er: de-Geer lignende morenerygger på tvers 
av Ulvådalen, stor og relativt velformet sandurf1ate på Horgheimsetermoen, et sammenhengende 
system av former med morenerygger, glasifluviale terrasser, markerte seter, spylefelt og spyle
renner ved Horgheimsflyi-Rånåflyi-Asbjørnsdalen og en stor endemorene med bakenforliggende 
flutings dannet av lokalbre på østsiden av Benkehøi. 

Samlet geofaglig vurdering: Stor verneverdi: '1<** 

1.4. Hydrologi 

Registreringer ved Horgheim vannmerke, ca. 4 km oppstrøms utløpet av Grytten kraftverk, viser 
at vintervannføringen i Rauma vanligvis synker fra 7-10 m'/s i begynnelsen av desember til 5-8 
ml/s i begynnelsen av april. Fra da av stiger vannføringen utover våren og når vanligvis et maksi
mum i midten av juni med omkring 125 m'/s. Deretter synker vannføringen igjen etter hvert som 
snømengdene avtar i fjellet. I slutten av august er vannføringen nede på ca. 30 m'/s, et nivå som 
holder seg fram til oktober. Fra dette tidspunkt avtar vannføringen ytterligere mot vinterhalvåret. 
Nedenfor utløpet av Grytten kraftverk påvirkes vintervannføringen av kraftverksvannet, og ligger 
vanligvis på 12-15 m'/s. 

Spesifikt avløp innenfor nedslagsfeltet varierer fra 24 til 67 I/s/km'. 

Vannkval iteten i nedbørfeltet er nokså enhetlig; lav ledningsevne og forholdsvis gunstig pH. Disse 
parametrene sammen med total hardhet gjenspeiler berggrunnens ensformighet. 

Langs hele vassdraget fra Lesjaskogsvatnet til utløp i sjøen finnes det spredt bosetting som nytter 
Rauma som resipienL Også jordbruksaktiviteten langs vassdraget medfører en viss forurensnings
belastning. 

De nedre deler av Rauma er forbygd. En del bruer krysser vassdraget. I tillegg er deler av vass
draget svakt regulert i forbindelse med utbyggingen av henholdsvis Rauma og Grytten kraftverk. 
Utover dette finnes det sparsomt med tekniske inngrep i vannstrengen. 

1.5. Vegetasjon 

Vegetasjonen innenfor Raumavassdragets nedbørfelt gjenspeiler den store spennvidden i klima og 
naturtyper fra Vestlandsfjordene og østover til Gudbrandsdalen. De sørøstlige delene av Romsdalen 
har en innlandspreget flora med innslag aven rekke østlige og sørøstlige arter. Mot vest øker kyst
innslaget i vegetasjonen, og lauvskog blir mer dominerende. 

Svært mange vegetasjonsregioner er representert innenfor nedbørfeltet. Dalbunnen og nordøstlige 
dalside fra Åndalsnes og sørover til Remmem faller inn under den boreonemorale region. Sørvest
re dalside, samt dalbunnen videre oppover til Verma, tilhører den sørboreale region. Denne blir 
igjen avløst av den mellomboreale region, som fortsetter sørøstover hoveddalføret forbi vannskillet 
mot Gudbrandsdalen. Høyere opp i dalsiden på hver side av hoveddalføret overtar den nordboreale 
region. Denne regionen omfatter bl.a. lavereliggende deler av Vermedalen, Ulvådalen og Puttbu
dalen. En kombinert mellom- og nordboreal region finner en også igjen i et smalt beIte på sørvest
siden av Romsdalen lengst nordvest i nedbørfeltet. I fjellområdene på begge sider av hoveddalføret 
har den lavalpine og mellom- og høyalpine region en vid utbredelse. 
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I hoveddalføret opp til Stuguflåten domineres vegetasjonen av rik lauvskog, men det finnes også 
innslag av furu. Rauma er omgitt av dyrka mark, gråor eller blandingsskog. Oreskogene er arts
rike samfunn med svært høy biologisk produksjon. r dalsidene finnes partier med produktiv edel
lauvskog og et rikt artsinventar. 

Ovenfor Stuguflåten domineres hoveddalføret av skogsterreng med mye furu, spesielt på tørre 
steder. Lavrik furuskog og småbregnefuruskog er vanligst. I dalsidene oppover mot fjellet overtar 
bjørkeskogen. Bjørka kommer også inn langs elvekanter, myrer og fuktige søkk sammen med 
gråor og vier. Ved Lesjaskogsvatn finner en rikere våtmarkslokaliteter. 

I Brøstdalen finnes enkelte spesielle områder som gir dalføret stor botanisk verdi. Dette gjelder 
bl.a. Horgheimsætermoen som består av dels lyngrik, dels lavrik furuskog samt lavalpin rishei. 
Videre finnes både fattige og middels rike myrer og et felt med rik fukthel. 

Floraen i Vermedalen er lite undersøkt, men synes så langt det foreligger opplysninger å ha en 
artsfattig vegetasjon. Under skoggrensa finnes det store myrområder. som for det meste er av 
typen fattige til middels rike bakkernyrer. 

I hele nedbørfeltet danner ren t]ellbjørkeskog skoggrensen. Fjellområdene over skoggrensen domi
neres av fattig heivegetasjon. men med en del nkere felt. særlig mot øst. 

Innenfor nedbørfeltet finnes en rekke botanIsk rike og produktive omrader og forekomster. særlig 
knyttet til dalførene. En finner flere verdifulle og sjeldne floraelementer og vegetasjonssamfunn av 
regional/nasjonal imeresse. De viktigste er: 

Kontinental tørrbakkeflora og tørrbakkevegetasjon ved Einbu. Lesja; tørrbakkeflora og tørrbakke
vegetasjon ved Stuguflåten; ekstremrik fjellvegetasjon j Rånåkollens nordhelling; lavrik furuskog 
og lavhei på Horgheimsætermoen; lapproseforekomster pa fjellet Borga: lågurtfuruskog sør for 
Larsslett, Verma; edellauvskog og forekomst av skogfaks ved Sæterbø-Slettasva; høgstaude-gråor
skog nord for Styggfonngrova; skogsvingelforekomst ved Skiri; svartorskog og rik/ekstremrik myr 
ved Selen, sør for Horgheim; alm-hasselskog ved Marstein; svartorskog og rik sumpskog øst for 
Horgheim; snerprørkvein ved Hole: edellauvskog ca .. 500 m øst for Sogge bru; aske skog ved 
Mjølva; gråorskog og rik sumpskog ved Setnesmoen: langstarrforekomst ved Istras samløp med 
Rauma; junkerbregneforekomst i østheJlingen av Setnesaksla; edeJlauvskog med alm inn mot sør
veggen av Nesaksla ved Åndalsnes og edellauvskog ved Rauma ca. l km fra Åndalsnes. 

Samlet botanisk vurdering: Meget stor verneverdi: **** 

1.6. Dyreliv 

Siden Raumavassdragets nedbørfelt omfatter svært mange naturtyper , er området interessant og 
verdifullt også i zoologisk sammenheng. I nedre deler av vassdraget opptrer hjort i en fast stamme. 
Elg og rådyr finnes i området om sommeren. Om høsten vandrer elgen østover til vinterområder i 
Lesja, mens rådyr trekker mot kysten tidlig på vinteren. 

I sørvestlige områder finnes rein tilhørende Nord-Ottadalsstammen. Denne regnes som en av lan
dets beste villreinstammer. Områdene innover i Grønådalen og Asbjørnsdalen med mellomliggende 
og tilgrensende fjelltrakter, kan på flere måter betraktes som nøkkelområder for hovedstammen av 
rein (kalvingsplasser og viktige vårbeiter). Ulvåstammen er en tilnærmet separat stamme i de 
nordvesti ige deler av Reinheimen. J 1975 talte denne stammen ca. 335 dyr. 
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I området mellom Brøstdalen og Lordalen har bjørn trolig fast tilhold. Nordøst i nedbørfeltet har 
jerv fast tilhold, mens gaupe finnes i fast bestand i hoveddalføret. Hare er vanlig i området. Reve
bestanden har vært liten de siste årene pga. reveskabb. Fjellrev finnes som streifdyr i området, 
mens mår og mink er vanlige arter. Også oter har fast tilhold i området. 

Til sammen 151 fuglearter er observert i vassdraget. A v 105 arter som ble registrert i mai/juni 
1982 ble 85 % antatt å være hekkefugler. Denne høye hekkeandelen viser at Rauma har en viktig 
funksjon som hekkeområde for et stort antall arter Dette er sannsynligvis en følge av det rike 
biotoputvalget. Selv om artsmangfoldet er stort, er ikke antall arter høyere enn forventet. 

Lirype og fjellrype opptrer i gode bestander i høyereliggende områder. Bjørkeskogene i Ulvådalen, 
Grøndalen og Vermedalen regnes som spesielt attraktive oppholdsområder. Storfugl opptrer nokså 
vanlig. Hovedutbredelsen er trolig knyttet til furuskogene øst i vassdraget, delvis også blandings
skogsområder. Orrfugl synes å opptre mer spredt, mens jerpe er observert tilfeldig. 

Det er observert minst 12 arter rovfugler og ugler innen nedbørfeltet, hvilket er forholdsvis mye. 

A v spettefugler er både grønnspett, gråspett, dvergspett og hvitryggspett påvist hekkende, mens det 
foreligger hekkeindikasjoner for tlaggspett og tretåspett. 

Minst 27 våtmarkstilknyttede fuglearter er påVIst hekkende innenfor nedslagsfeltet. I tillegg er arter 
som trane, skjeand og toppand observert i hekketida .. Våtmarksområder opptar relativt beskjedne 
arealer innenfor nedbørfeltet. Til tross for dette er mange arter observert. Interessante våtmarks
lokaliteter finnes bl.a. langs elvelonen øst for Bjorli og omkring nedre Asbjørnsåa. Våtmarksarter 
er også påvist flere steder langs Raumas løp, i Ulvådalsvatnet og andre steder 

På 0ran ved Raumas utløp er sandlo, makrellterne og rødnebbterne konstatert hekkende. Nedre 
deler av Rauma har trolig også en viss funksjon som overvintringsområde for andefugler. Bl.a. er 
lappfiskand observert i dette området, noe som regnes som uvanlig i regional sammenheng. 

Blant spurvefuglene er det et stort innslag av østlige arter. Lavskrike, møller, bøksanger, fjellerke, 
dompap og lappspurv er alle påvist hekkende. Horgheimsætermoen er et godt område for østlige 
arter. I dette området er det også observert boltit og fjæreplytt i hekketiden. 

Nedbørfeltet rommer et rikt spekter av ferskvannslokaliteter. Til tross for dette er vannkvaliteten 
nokså enhetlig; lav ledningsevne og forholdsvis gunstig pH. Rauma har gjennomgående en for
holdsvis fattig ferskvannsfauna som er typisk for området. 

Både vestlige og østlige ferskvannsbiologiske elementer er representert innenfor vassdraget. Elvene 
og bekkene har jevnt over lavproduktive byttedyrsamfunn. l regional sammenheng har hovedelva 
middels tetthet av bunndyr. Grøna, Ulvåa og Verma har relativt lave tettheter, mens Asbjørnsåa 
har høy tetthet. Også vannene er stort sett lavproduktive; mengden dyreplankton er lav til ekstremt 
lav, mens bunnfaunaen i strandsonen består av enkelt oppbygde og individfattige samfunn. Bunn
faunaen på dypere vann i Ulvådalsvatnet viser imidlertid god produksjon i regional sammenheng. 

Rauma har en lakseførende strekning på 42 km og er ved siden av Driva det viktigste laksevass
draget i Møre og Romsdal. Siden 1966 har den gjennomsnittlige årlige fangsten av laks ligget på 3 
400 kg. Tilsvarende tall for sjøaure er l 140 kg. Laksebestanden har imidlertid blitt infisert av 
Gyrodactylus salaris. I 1991 ble elva derfor rotenonbehandlet. I tillegg til hovedvassdraget har 
Istra en lakseførende strekning på 10 km. Istra er en god sjøaureelv . 
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Sidevassdragene ovenfor den lakse- og sjøaureførende strekningen er rene aurevassdrag. Ulvådals
vatnet, Vermevatnet og Langevatnet har alle bra kvalitet på fisken. Også andre vann og elve
strekninger har god fiskeproduksjon. I øvre deler av vassdraget finnes også harr. Lesjaskogsvatnet 
har en høy produksjon av både harr og aure. 

Raumavassdraget rommer de fiskeartene en kan forvente å finne på Vestlandet ut fra innvandrings
og utsettingsmønster. Eneste unntak er at røye mangler. Vassdraget er typisk for indre fjordom
råder i Møre og Romsdal når det gjelder ferskvannsfisk, og det har en svært høy produksjons
verdi. Raumavassdraget er verdifullt som referanseområde først og fremst pga. dets størrelse, dets 
store betydning som laksevassdrag og den store variasjonen i biotoptyper som finnes innenfor 
nedbørfeltet. 

Samlet vurdering av pattedyr/fugl: Meget stor verneverdi **** 

Samlet vurdering av ferskvannsfauna/fisk: Meget stor verneverdi **** 

2. EKSISTERENDE OG PLANLAGTE INNGREP 

2.1. Tekniske inngrep 

Deler av Raumavassdraget nord for hoveddalføret er tidligere regulert i forbindelse med bygging 
av Grytten kraftverk. Mongevatnet og Rangåvatnet mngår her som reguleringsmagasiner. Under 
denne utbyggingen ble Mongefossen, den nest høyeste fossen i verden med sine 744 m, tørrlagt 
sammen med Rangåa. Det ble samtidig bygd anleggsvei fra Kleiva over til Mardalsvatnet. 

På sørsiden av Romsdalen er Verma regulert. Øvre del av Tverrelva er overført, og det er bygd 
mindre demninger i Langevatnet, Alteret og i Vermevatnet, foruten et inntaksmagasin i Verme
dalen. Mellom inntaksmagasinet og Verma kraftstasjon er det bygd kraftlinjer og rørgate. Det går 
anleggsvei gjennom Vermedalen fram til Langevatnet. Begge disse vannkraftprosjektene har rela
tivt beskjedne omfang. 

Andre inngrep langs vassdraget er landbruksvirksomhet, som hovedsakelig er konsentrert langs 
strekingen Remmem-Åndalsnes samt i øvre deler av hoveddalføret. I tillegg følger riksvei 9 og 
jernbanen gjennom hele Romsdalen. Rauma er noe forbygd. Nederst i vassdraget ligger tettstedet 
Åndalsnes, hvor utløpet stort sett er ødelagt av fyllinger og industri. Vassdraget for øvrig er lite 
preget av moderne tekniske inngrep. 

2.2. Plansituasjon 

Kommuneplanen for Rauma ble vedtatt i 1989 og skal rulleres i 1995. I sentrale deler av Raumas 
dalføre er det avmerket to større områder hvor det skal utarbeides egne kommunedelplaner; strek
ningene Åndalsnes-Sogge og Marstein-Lesja grense. 

Store arealer innenfor Raumavassdragets nedslagsfelt er båndlagt som verneområder. Fjellområdet 
fra Trolltindene og sørover mot Lesja er båndlagt ved rikspolitiske retningslinjer som "forslag om 
naturreservat". øst for dette området er BrøstdaJen, Borgafjellet og østre deler av Vermedalen mv. 
båndlagt som "forslag om landskapsvernområde". 

Øvrige arealer innenfor Raumavassdragets nedslagsfelt er avsatt som landbruks-, natur- og frilufts
område (LNF) i kommuneplanen for Rauma. Det opereres med ulike areal kategorier. Sone 1-
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områder omfatter nedslagsfelt for drikkevann, hvor det ikke kan settes i verk tiltak uten at de på 
forhånd er godkjent av helserådet. Denne sonen er representert i et område øst for Øverdal og i et 
område nordøst for Romsdalshorn Sone 2-områder (holmer/sjøområder/vassdrag) er ikke vist 
innenfor Raumas nedslagsfelt. Sone 3-områder er områder med sterke vernehensyn, hvor det kun 
tillates bygge- og anleggSVirksomhet som har direkte tilknytning til tradisjonelt landbruk, jakt og 
fiske. Denne sonen finnes på MJølvef]ellet og i Vermedalens søndre dalside De resterende arealer 
inngår l :-jone 4, hvor spredt bollg-, nærings- og fritIdsbebyggelse tillates på visse vilkår. 

y åren 1995 gjennomfører Rauma kommune en inndel ing av nedbørfeltet etter prinsippet differensi
ert forvaltning. Soneinndelingen og tilhørende bestemmelser vil inntil videre kun være retningsgi
vende. 

Kommuneplanen for Lesja ble vedtatt i 1991. For Bjorli, Lesjaskog og Lesjaverk gjelder egne kom
munedelplaner. Øvrige arealer er avsatt som LNF-områder; sone I -4 etter grad av inngrep som kan 
tillates. Arealene som ligger lengst bort fra dalbunnen tilhører den strengeste kategorien, sone 4; 
'villrein, beite-områder, natur- og friluftsområder'. 

I godkjent kommuneplan for Skjåk fra 1990 er arealene innenfor Raumavassdragets nedslagsfelt 
avsatt som LNF-område, uten noen spesiell form for båndlegging til naturvernformål. Kommune
planen skal snart rulleres, men det er usikkert hva den nye planen vil inneholde. 

Norddal kommune mangler godkjent kommuneplan. I forslag til kommuneplan som er sendt på 
høring forsommeren 1995, er arealene som hører inn under Raumavassdragets nedslagsfelt dels 
båndlagt som verneområder; forslag til nasjonalpark/landskapsvernområde, dels avsatt som LNF
område, sone C, som er den strengeste av i alt tre LNF-kategorier i planforslaget; byggeforbud 
unntatt for bygninger knyttet til stedbunden næring. 

3. BRUKERINTERESSER 

3.1. Naturvern 

Raumavassdraget ble vernet mot kraftutbygging i 1993, som resultat av Verneplan for vassdrag IV. 
Kontaktutvalget for verneplan for vassdrag var delt i synet på dette objektet (NOU 1991:12A, s. 
109-110). Flertallet pekte på at: 

" .... Rauma dekker tre naturgeograjiske regioner og el spektrum av verneverdier. Det er egnet både 
som type- og referansevassdrag. Verneverdiene er knyttet til såvel sidevassdragene i fjellområdene 
som til hovedvassdraget gjennom Romsdalen. E 69 (nå: riksvei 9), en utpreget ruristvei, følger delvis 
vassdraget. Ingen andre vassdrag i Møre og Romsdal utgjør noe alternativ til Rauma i vemeplan
sammenheng. De større nabovassdragene Aura og Tajjordvassdraget er allerede utbygd. " 

Store deler av nedslagsfeltet på sørsiden av Romsdalen omfattes av forslaget til Reinheimen nasjo
nalpark med tilstøtende landskapsvernområde. 

Sidevassdraget Istra (103/2) ble vernet i forbindelse med Verneplan m. I sør grenser Rauma til 
tidligere vernet vassdrag Lora (002115, VP 1) og i vest til tidligere vernet vassdrag Valldøla 00011, 
VP 1). 
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3.2. Kulturminnevern 

Kulturminnene i fjellområdet som utgjør vestre deler av Reinheimen, kan belyse utnytting av fangst
ressursene fra steinalderen av. Ved Ulvådalsvatnet er det funnet steinalderboplasser som er sjeldne 
så langt vest. Områdets beliggenhet gjør det godt egnet til å belyse spørsmålet om ressursene i 
høyfjellet ble utnyttet av fangstfolk på Vestlandskysten eller av fangstfolk fra 0stlandsdalene. 

Tilsvarende spørsmål knytter seg til bruken av fjell ressursene i jernalderen. Dyregraver, bogastiller 
og steinbuer forteller om jakt og fangst fra jernalderen og fram til nyere tid. En spesiell konsentra
sjon av slike kulturminner finnes i øvre del av Asbjørnsdalen, med minst 25 fangstgraver , 10 stein
buer og flere bogastiller. Mange av gårdene i hoveddalføret ble ryddet i eldre jernalder. Her er 
gravminner og rike gravfunn. På Horgheim ligger det en ødegård fra jernalderen og et gravfelt med 
mer enn 100 hauger, Et sjeldent funn av to middelaldersverd er gjort i en heller på Remmem. På 
Stavern er det gjort et særlig rikt gravfunn fra yngre jernalder. 

Langs hovedvassdraget er det godt bevarte gamle gårdsanlegg. Remmem er et fremstående eksempel 
på storgårdene i nedre del av dalen. Sjugurgarden i Brøstdalen viser den øvre gårdsbebyggelsen slik 
den så ut på 1800-tallet, mens Myrabølykkja er et sjeldent eksempel på en tidligere husmannsplass 
bevart i sin opprinnelige form. Rekketunet dominerer på gårdene, noe som er typisk for Romsdi11. 
Et unntak er storgården Remmem med firkanttun. Karakteristisk er de store, lange våningshusene, 
låna, og de kombinerte driftsbygningene, begge fra siste halvdel av 1800-tallet. 

Romsdalslåna dominerer på gårdene, men den eldre hustypen, treromsstua kan finnes igjen på tidli
gere husmannsplasser. De store kombinerte driftsbygningene fra slutten av 1800-tallet er i grindkon
struksjon, typisk for vestlandsk byggeskikk, mens resten av bygmngsmassen er i laft, karakteristisk 
for det trøndersk/østlandske kulturområdet som Romsdal generelt hører til. Selve dalføret viser seg 
på denne måten som et grenseområde der ulike kulturtrekk møtes. l øvre deler av vassdraget er de 
laftede bygningene gjerne upanelte og umalte, lengre nede er det vanlig med panelte og malte hus, 
typisk for Romsdal for øvrig. På Nerhole og Mjelva ligger fredete våningshus, begge fra omkring 
1810 og med vegger i hvitkalket gråsteinsmur. 

Området har mange verdifulle kulturminner knyttet til tidlig turisme. Gården Fiva har vært sen
trum for engelsk laksefiske i Rauma siden 1849. I våningshusene på Flatmark og Horgheim har 
det vært drevet skysstasjon og gjestgiveri. Videre kan nevnes gammel turiststasjon på Aak, jakt
hytter ved Tunga og turisthytte på Vakkerstølen. 

De gamle bruene ligger gjerne på steder der elva går i foss eller stryk, eller smalner i gjel, noe 
som forsterker deres opplevelsesverdi. To bruer av utliggertypen ved Nystugu og Bakken er fred
ningsverdige. To store monumentale jernbanebruer fra årene rundt første verdenskrig preger kul
turlandskapet sterkt. Den ene av disse, Kyllingbru, er blant landets mest kjente. Området har ellers 
en lang rekke verdifulle ferdselsminner. 

Bruken av utmarka har hatt stor betydning og etterlatt seg mange kulturminner. Det finnes et stort 
antall støler med godt bevarte gamle bygninger, store laftede sel, fjøs og løer av liknende type som 
ellers er svært vanlig i Gudbrandsdalen. Fullseterbruket har vært mest utbredt i dalen. l sideelva 
Bøvra er det flere vassveiteinntak i forbindelse med gamle vanningssystemer for gårder i Lesja. 

Lesjaskog kirke, oppført i 1695, var opprinnelig verkskirke ved jernverket. I 1855 ble kirken 
flyttet og ombygd. Kors kirke er fra 1797. 

Området har et rikt mangfold av kulturminner og kulturlandskap med stor variasjonsbredde som 
dekker et langt tidsrom. Kulturminnene har kunnskapsverdi av lokal, regional og til dels nasjonal 
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betydning. Spesielt sjeldne kulturminner er ødegården og gravfeltet på Horgheim, som er et av de 
høyest prioriterte fornminnefelt i landet. I store deler av området er det nær visuell kontakt mellom 
kulturminner og vassdrag, og elva er et viktig element i opplevelsen av kulturlandskapet. 

Samlet vurdering av kulturminnevern: MegeT stor verneverdi **** 

3.3. Friluftsliv 

Raumavassdragets nedslagsfelt spenner over svært mange naturtyper fra innland til kyststrøk. Den 
store variasjonen i natur gir rike muligheter for utøvelse av friluftsliv til alle årstider. 

Natur- og friluftsområdene på begge sider av Romsdalen grenser til større sammenhengende fjell
områder. På sørsiden av dalen ligger Reinheimen, som er det største urørte fjellområdet i Sør
Norge. I sør og sørvest er det tilknytning til TafjordfjeJlene og andre større fjellområder på Sunn
møre. I øst ligger Eikesdalsfjellene og Sunndalsfjeilene, som igjen grenser mot Dovre. 

Fjellområdene er godt egnet for dags- og flerdagsturer. Innenfor nedbørområdets sentrale deler 
ligger turisthyttene Vakkerstølen og Pyttbua. Disse er tilknyttet vardet turistløypenett. De nærmes
te turistforeningshyttene er Torsbu, Veltdalshytta og Reindalsæter. I tillegg disponerer fjellstyrene 
en del mindre hytter/buer som kan brukes av allmennheten. Hyttene blir brukt både av turgåere, 
fiskere og jegere. 

De mest brukte fjellområdene til alle årstider er Brøsrdalen, Ulvådalen og Puttbudalen. Dette 
gjelder både som dagsturområde og til flerdagsutfart. De slake fjellviddene i sør og øst er best 
egnet for ferdsel vinterstid. Det bratte fjellterrenget i vest er egnet for klatring og andre alpine 
utfoldeIser . Ulvådalsvatnet ligger til rette for båtbruk, og deler av Rauma er velegnet til kanopad
ling. Aktuelle områder for bær- og soppsanking finnes i de lavereliggede dalene. En variert viltbe
stand, der bl.a. hjortedyrartene og de fleste rovdyrartene i landet er representerte, gjør området 
rikt på opplevelser. De beste fiskeområdene finnes i tilknytning til Rauma og den velkjente lakse
stammen. Fjellvannene er godt egnet for aurefiske. 

Med unntak av Bjorli og Åndalsnes er det ikke foretatt noen spesiell tilrettelegging for rekreasjon 
og friluftsliv i vassdraget. Hovedtilkomsten til vassdraget er god. Riksvei 9 og jernbanelinja Dom
båS-Åndalsnes går gjennom deler av nedslagsfeltet Fra Stuguflåten til Kabben i Brøstdalen går den 
eneste bilveien som fører et stykke innover fjellområdene sør for Romsdalen. Brøstdalen er den 
viktigste innfallsporten til disse fjellområdene både sommer- og vinterstid. Om sommeren er det 
vanlig å parkere på Kabben, vinterstid skjer parkering på Brøstet. Fra bilveien går det traktorvei 
fram til Ulvådalsvatnet. 

Raumavassdragets nedslagsfelt representerer det nærmeste flerdagsturområdet for Molde-, Åle
sund- og Åndalsnesregionen med til sammen 100 000 innbyggere. Som utfartsområde av denne 
typen ligger området også godt til rette for folk både fra 0stlandet og Trøndelag. 

Pr. 1975 fantes det i underkant av 100 private hytter i Brøstdalen/Ulvådalen, Vermedalen og i 
området omkring Grøndalenl Asbjørnsdalen. Senere har det blitt bygget få nye hytter. 

Rauma med nedbørfelt har nasjonal verdi som friluftsområde. Det finnes ikke alternative områder 
til dette store sammenhengende fjellområdet mellom 0st- og Vestlandet i denne delen av landet. 

Samlet vurdering av friluftsliv: Meget store verdier **** 
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3.4. Jakt 

Nedslagsfeltet har i dag store bestander av jaktbart vilt, både storvilt og småvilt. Alle viltarter som 
det tradisjonelt blir jaktet på, finnes i området. 

Raumavassdraget er ett av de få områdene hvor aJle de norske hjorteviltartene opptrer i faste og 
jaktbare bestander. I Rauma kommune har hjortejakt størst betydning, mens reinsjakt og elgjakt er 
viktigst i Lesja kommune. 

Villreinjakta blir fordelt etter loddtrekningsprinsippet, mens resten av storviltjakta blir utlyst, 
såfremt ikke grunneiere jakter storvilt selv. Salg av småvilt jaktkort skjer etter loddtrekningsprinsip
pet. 

Deler av de høyereliggende fjellområdene i vassdraget er statsallmenning, mens øvrige arealer er 
privateide og i betydelig grad organisert l grunneierlag. 

3.5. Fiske 

Laksefisket i Rauma omfattes av svært store interesser, og har vært viktig for turismen i Roms
dalen gjennom lange tider. Store deler av den lakseførende strekningen er tilgjengelig for allmenn
heten. ! tillegg har vassdraget et vanert tilbud på mn!andsfiskesiden. 

Vassdragets nedslagsfelt innbefatter de aller fleste fiskebiotoper som finnes på denne delen av 
Vestlandet, dvs. alt fra høyereliggende brevann til lavereliggende idylliske innsjøer og stilletlyt
ende elvepartier. Fjellvannene har gjennomgående rene aurebestander av til dels svært god kvalitet. 
Enkelte steder i øvre deler av vassdraget finnes også harr. 

Rauma er et av de viktigste laksevassdragene i Møre og Romsdal, med betydelige fangster av så 
vel laks som sjøaure. Før laksebestanden ble infisert av Gyrodactylus satans, og deretter rotenon
behandlet, lå den gjennomsnittlige årlige fangsten på 3 400 kg. Tilsvarende tall for sjøaure var 
! 140 kg. Leieinntekter og inntekter fra salg av fiskekort i Rauma har i en periode l igget på 
mellom kr. 300000,- og 500 000,-. 

Ulvådalsvatnet, Vermevatnet og Langevatnet er alle rene aurevann, med bra kvalitet på fisken. 

Ulvådalsvatnet (854 m o.h.) er et svært verdifullt aurevann med en noe tett bestand. Ulvådalens 
grunneierforening selger fiskekort for oterfiske og sportsfiske og driver i tillegg båtutleie i vannet. 
Det er traktorvei helt fram til vannet. Fra bilvei er det ca. 1/2 times gangtur. 

Vermevatnet (l 186 m o.h.) er også et rent aurevann. Det er tidligere regulert, og hvert år settes 
det ut 3 000 ensomnge settefisk i vannet. Fjellstyret selger fiskekort for oterfiske, garnfiske og 
sportsfiske, og leier ut båter. Sesongen er kort, og fisken vokser langsomt, men uten tegn til stag
nasJon. 

Langevatnet (918 m o.h.), som er overført til Verma i forbindelse med en tidligere regulering, er 
også et rent aurevann. Kvaliteten på eldre fisk er her dårlig, men noe bedre på yngre fisk. Det går 
en ca. 14 km lang traktorvei fra nærmeste bilvei inn til Langevatnet. Derfra er det ca. 20 min. 
gange inn til Vermevatnet. Fjellstyret selger fiskekort for oterfiske, garnfiske og sportsfiske og 
leier ut båt. 
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I tillegg til disse vannene har mange andre vann innenfor Raumavassdraget et variert tilbud av 
fiskemuligheter. Lesjaskogsvatnet har en høy produksjon av både harr og aure. 

3.6. Vannforsyning og resipientinteresser 

Bjorli tettsted forsynes fra en grunnvannsbrønn. Verma vannverk forsyner området Verma/0verdal 
med ca. 60 p.e. Dette vannverket har inntak på kote 760 i Raudåa på nordsiden av Rauma. Den 
øvnge bosettingen i området har vannforsyning fra mindre grunnvannskilder og enkeltanlegg. 

Rauma har interesse og betydning i resipientsammenheng på hele strekningen fra Lesjaskogsvatnet 
til sjøen. Bosettingen langs vassdraget er først og fremst konsentrert til Lesjaskog, Bjorli og Ver
ma. På Bjorli er det bygd et avløpsrenseanlegg for l 600 p.e., med utslipp i Rauma, og ved LesJa
skog er det bygd et avløpsanlegg for 300 p.e. 

Det er jordbruksaktivitet mer eller mindre sammenhengende langs hele Rauma. Dette medfører en 
viss forurensningsbelastning av vassdraget, både ved punktutslipp og gjennom diffus arealavren
nmg. 

3.7. Primærnæringene 

I jordbruket avtar gjennomsnittlig bruksstørrelse oppover Romsdalen, fra omkring 150 daa ved 
Mjelva til om lag 50 daa ved Marstein/Verma. Husdyrhold (storfe og sau) er hovedproduksjon i 
jordbruket. På de flate arealene lengst nede i dalen dyrkes i tillegg mye korn og poteter. Det fin
nes gode beitearealer i Vermedalen og Ulvådalen. Dyrkingsreservene utgjør om lag 4000 daa, 
men det synes ikke aktuelt å utnytte disse I særlig grad i den nærmeste framtid. Landbruk er vik
tigste nænng i Lesja. I jordbruket er f6rdyrking og husdyrhold den helt dominerende driftsform. 
Gårdene har her jevnt over bra størrelse, men l den delen som tilhører Raumavassdraget, finnes 
det også mange mindre bruk. 

Skogsarealene er store. I øvre del av Romsdalen finnes omkring 3 000 daa produktiv skogsmark, 
mesteparten av lav til middels bonitet På Verma finnes en naturlig granforekomst med et kjerne
område på ca. 250 daa. Samlet avvirkning er 2 000 m' i året. A v dette utgjør ved 40 %. Det er 
bygd mange skogsveier i området, og mteressen er stor for å bygge flere. 

Samlet vurdering av landbruk: Stor verdi *** 

3.8. Turisme/reiseliv 

Rauma og Romsdalen har vært et attraktivt reisemål helt siden forrige århundre da engelske lakse
fiskere søkte til området. Laksefisket i Rauma ble etter hvert en tunstnæring. Det ble etablert 
skysstasjoner og gjestgiverier, og det kom også til turiststasjoner og jakthytter. 

Rauma, sammen med resten av den storslåtte naturen i Romsdalen, er i dag blant de største turist
attraksjoner i landsdelen. Trolltindene, Trollveggen, Romsdalshorn og Trollstigen inntar en særstil
ling ved også å være internasjonale turistattraksjoner. Sammen med store og små vann, tallrike 
bekker, elver, fosser og breer danner disse fjellformasjonene et kontrastrikt landskap. Synsinn
trykk, lydmiljø, flora og fauna er alle sentrale elementer i naturopplevelsen. 



Overnattingsmulighetene i Rauma kommune er gode; hotell, pensjonat, campingplasser og utleie
hytter. 
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