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UL Sunnhordaland Kraftlag
SAMMENDRAG
Avløpet fra Blomsterskardbreen går naturlig til Londalsvassdraget, men ble i desember 1970 overført
til Blådalsvassdraget i en tunnel fra Blomsterskardvatn. I Blådalsvassdraget nyttes vannet i SKLs
kraftanlegg. I slutten av juli 1994 forsvant det meste av avløpet fra Blomsterskardbreen til sitt gamle
løp mot Londalsvassdraget. Denne endringen i dreneringsmønsteret har sannsynligvis en sammenheng
med endringer i Blomsterskardbreens tykkelse og utstrekning. I rapporten gis det en gjennomgang av
de breendringer en kan dokumentere om Blomsterskardbreen siden 1904. Breen økte kraftig i 1920årene og utover på 30-tallet og holdt seg så tilnærmet uendret til ca 1960. Deretter fulgte en mindre
tilbakegang som igjen er blitt avløst aven fremgang de seinere år. Det er sannsynlig at denne
fremgangen vil fortsette de nærmeste årene. Rapporten inneholder fotografier som dokumenterer
endringene.
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FORORD

Foreliggende rapport er bestilt av L/L Sunnhordaland Kraftlag.
Kraftlaget har sine største kraftanlegg i Blådalsvassdraget
som har utspring fra den sørlige delen av Folgefonni. I likhet
med andre vestlige breer i Sør-Norge synes også denne delen av
Folgefonni å gå inn i en periode med vekst. Denne veksten
synes allerede å ha gitt endringer i Blomsterskardbreens

dreneringsmønster. Rapporten gir en oppsummering av denne
breens variasjoner i vårt århundre. Grunnlagsmaterialet er
samlet inn av forfatteren, seksjonssjef Arve M. Tvede, gjennom
en rekke år og ved befaringer sommeren 1994.
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NAVNBRUK

Det er ingen navn på de brearmene som går ut fra den sørlige
delen av Folgefonni på de offisielle kartbladene "Fjæra".
Navnene som brukes i dette notatet er derfor hentet fra div.
lokale kilder og fra litteratur om området. på 1:100.000utgaven fra 1961 er navnet Blomsterskardvatn brukt, men på
1:50.000-utgaven fra 1988 er navnet endret til
Blomstølsskardvatn. Det synes imidlertid enighet lokalt om å
holde på navnet Blomsterskardvatn. Den brearmen som går ned i
Blomsterskardvatn blir her kalt Blomsterskardbreen. Det
naturlige avløpet fra denne bretunga går i Tverrelva som igjen
er en del av Londalsvassdraget. I tidligere publikasjoner
(Tvede, 1972 og Tvede og LiestøI, 1977) er brukt navnet østre
Blomsterskardbreen. Dette for å skille denne bre tunga fra den
store bre tunga som går ned mot Kjerringbotnen. Denne er blitt
kalt Vestre Blomsterskardbre, men lokalt brukes navnene "breen
i Svelgjen" eller "breen i Kjerringbotn" . Andre kilder
(Pedersen, 1993) bruker navnet Svelgjen på den store breporten
hvor Blådalselva kommer ut. Se ellers kartet i figur 1.
BAKGRUNNEN FOR RAPPORTEN

I desember 1970 ble avløpet fra Blomsterskardvatn overført til
Blådalselva gjennom en ca 1.8 km lang tunnel med inntak ved
sørvestsiden av vatnet og utløp i Inste Botnane. Vannstanden i
Blomsterskardvatn ble permanent senket ca 24 m. Denne
senkningen medførte at også utløpet til Tverrelva ble liggende
tørt og alt vannet fra Blomsterskardbreen ble drenert over til
Blådalselva. såvidt vites har denne situasjonen siden vært
stabil, det er ihvertfall ikke dokumentert at Tverrelva har
hatt vannføring fra breen siden desember 1970.
I midten av juli 1994 ble det rapportert til SKL fra en
lokalkjent i Londalen om at Tverrelva førte mye vann. Ved et
besøk til Blomsterskardvatn og Inste Botnane 11. august ble
det konstantert at det aller meste av avløpet fra
Blomsterskardbreen gikk ut i Tverrelva og følgelig ikke kom
over til Blådalselva og SKL's magasiner. Vannstanden i
Blomsterskardvatn lå fortsatt på det nivået det har hatt siden
1970.
Arve M. Tvede og Tron Laumann fra NVE besøkte Inste Botnane og
sørenden av Blomsterskardvatn 13.juli. Vannføringen ut av
tunnelen i Inste Botnane var da såpass stor at elva nedstrøms
ikke lot seg vade. Selv om utløpet til Tverrelva ikke ble
observert på denne turen, så virker det sannsynlig at
endringene i dreneringen fra Blomsterskardbreen ennå ikke
hadde funnet sted på denne dato.
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BEFARING 11. AUGUST 1994

på denne befaringen deltok Sigmund Skjold og og Steinar Omvik
fra SKL og Arve M. Tvede fra NVE. Befaringen gikk med
helikopter opp til Blomsterskardvatn, derfra til fots i
terrenget langs breen og over bretunga og til tunnelutløpet i
Inste Botnane. Herfra igjen helikoptertransport. Under
befaringen ble breene fotografert fra de samme punktene som
det ble tatt bilder i 1969 og 1971. Det ble satt opp en
målevarde foran kanten av Blomsterskardbreen, se kartet figur
1 og foto figur 2. Avstanden fra varden til brekanten var 30
m. Vannføringen ut i Tverrelva ble målt til 3.5-4.0 m3 /s. Dette
tallet er basert på en vannhastighetsmåling med Aanderaa
strømmåler og bredde/dybdemåling med tau og lodd. Ut fra
tunnellen i Inste Botnane gikk det 0.65 m3 /s. Dette betyr at ca
85% av vannføringen gikk ut i Tverrelva på dette tidspunkt.

BLOMSTERSKARDBREENS ENDRINGER SIDEN 1904

J. Rekstad besøkte Folgefonni sommeren 1904 og tok en rekke
ypperlige bilder av bretungene. Flere av disse bildene er
publisert i Rekstad (1905). Det bildet han tok 1.august 1904
(figur 3) er det eldste fotografiet som er funnet av
Blomsterskardbreen. på bildet kan det tydelig sees at bretunga
var mer tilbaketrukket enn idag og at det lå en innsjø foran
brefronten. Sannsynligvis var Blomsterskardvatn sammenhengende
langsetter hele Blomsterskardbreens front på dette tidspunkt.
Denne antakelsen styrkes ved at det i Rekstad (1911) er et
kart over Folgefonni hvor Blomsterskardvatn helt tydelig er
tegnet sammenhengende langs hele brefronten og med direkte
utløp til Tverrelva. Et udatert kart " Kart over Lundalselvens
nedslagsfelt" er funnet i NVEs arkiv. på dette kartet er også
Blomsterskardvatn tegnet sammenhengende langsetter hele
brefronten. Det er sannsynlig at kartet ble laget i
forbindelse med en tidlig planlegging av kraftutbygging i
området, antakelig rundt 1920. Et utsnitt av kartet er vist i
figur 6.
Neste kilde er en skisse som ble tegnet av Blomsterskardvatn i
1938 i forbindelse med flomskadene i Londalselva. Denne
skissen viser at breen nå hadde gått frem og over vatnet og
delt dette i to deler.
I 1953 ble det tatt flybilder av hele Folgefonni og i 1955 ble
det tatt skåbilder fra fly av Norsk Polarinstitutt. Et av
disse skråbildene viser tydelig Blomsterskardbreen og vatnet,
se figur 7. 10.august 1959 ble det igjen tatt nye flybilder og
fra disse flybildene fikk NVE-Statkraftverkene konstruert et
detaljert brekart over hele Folgefonni. Dette kartet er
fortsatt det beste brekartet over Blomsterskardvatn og er
basis for kartet i figur 1.
I september 1969 fotograferte Tjerand 0vstebø fra SKL
Blomsterskardvatn og breen, se figur 8 og 10. Dette var året
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før Blomsterskardvatn ble senket.
10. august 1971 fotograferte Arve M. Tvede Blomsterskardbreen
fra det samme punktet som Rekstad var på i 1904, se figur 4.
Dette bildet er tidligere publisert i Tvede og Liestøl (1977).
Flyfotografier som dekker Blomsterskardbreen ble tatt
27.august 1976 og 8.august 1981. M 711-kartbladet Fjæra er
konstruert på grunnlag av bildene fra 1981.
Som tidligere nevnt ble det tatt fotografier fra Rekstads og
0vstebøs fotopunkter 11.august 1994. Disse bildene er vist i
figurene 5 og 11. Det ble også tatt skråbilder fra fly
1.september 1994. Ett av disse bildene er vist i figur 12.
Ut fra alle de ovenfornevnte kildene kan følgende historiske
oversikt over Blomsterskardbreens frontendringer settes opp:
1904 - ca 1920: Stabil brefront; Blomsterskardvatn var åpent
langs hele brefronten og frem til utløpet til Tverrelva.
Ca 1920 - 1938: Breen har gått kraftig frem, minst 200-300 m,
og har delt av Blomsterskardvatn.
1938 - 1955 - 1959: Antakelig stort sett stabil brefront.
1959 - 1969: En liten tilbakegang av brefronten, ihvertfall
ved utløpsområdet mot Tverrelva.
1969 - 1971 - 1994: En liten netto fremgang av brefronten og
en tydelig økning i tykkelsen oppover langs brearmen kan
sees ved å sammenlikne bildene i figurene 3, 4 og 5.
Ved å dra sammenlikninger med forholdene ved bretunga i
Svelgjen (Vestre Blomsterskardbre) så antas det at det
har vært en tilbakegang mellom 1969 og 1985 og at
fremgangen har kommet etter 1985.
Hvordan kan Blomsterskardbreen forventes å ville oppføre seg i
de kommende år? Tykkelsesøkningen som en kan se på bildene og
den positive massebalansen som er blitt registrert siden 1989
på de breene på Vestlandet som NVE undersøker, tilsier at
Blomsterskardbreen må forventes fortsatt å ville gå frem. Hvor
mye og hvor fort gjenstår å se. Ut fra det materialet som er
fremlagt ovenfor burde en bare forvente "moderate" frontendringer. Blomsterskardbreen synes å være en tregtreagerende
bretunge, f.eks sammenliknet med Bondhus- og Buarbreene.
Årsakene til dette ligger i Blomsterskardbreens slake
overflatehelning og antatt store istykkelse, muligens også
kombinert med fjellgrunnens lokaltopografi under bretunga.

8

REFERANSER:
Pedersen M. F. 1993: En vandrers testamente.Fortellinger fra
Åkrafjorden i tid og utid. Bok utgitt av 1. Stord
KFUM.
Rekstad J. 1905: Iagttagelser fra Folgefonnens bræer. Norges
Geologiske Undersøkelser Årbok Nr.43.
Rekstad J. 1911: Kurze ubersicht uber die Gletschergebiete des
sudlichen Norwegens. Bergens Museums Årbok 1911.
Tvede A.M. og LiestøI O. 1977: Blomsterskardbreen, Folgefonni,
mass balanee and recent fluctuations. Norsk
Polarinstitutts Årbok 1976.
Tvede A.M. 1972: En glasio-klimatisk undersøkelse av
Folgefonni. Hovedfagsoppgave i geografi.
Universitetet i Oslo.

9

Figur 1. Kart over området med de navn påført som benyttes i
rapporten. Fotopunkter er angitt.

VAROE

Figur 2. Blomsterskardbreens front sett nedover mot
målevarden som ble satt opp 11.august 1994.
Foto A. M. Tvede
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Fig. 3.
Blomsterskardbreen
1. august 1904.
Foto J. Rekstad

Fig 4.
Blomsterskardbreen
10.august 1971
Foto A.M. Tvede

Figur 5 . Blomsterskardbreen 11 . august 1994. Foto A.M. Tvede

11

Figur 6. Utsnitt av kartet "Lundalselvens nedslagsfelt",
kartet er antatt å være fra ca 1920.

Figur 7. Blomsterskardbreen og Tverrelva fotografert fra fly i
august 1955. Foto: Norsk Polarinstitutt.
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Figur 8. Blomsterskardvatn og breen sett fra sør 8.september
1969 . Foto T. 0vstebø

Figur 9. Blomsterskardvatn og breen sett fra sør 13.juli 1994.
Foto A.M. Tvede
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Figur 10. Brekanten i det lille vatnet som danner utløpet mot
Tverrelva 8.september 1969. Foto T. Øvstebø

Figur 11. Samme fotopunkt som figur 10 den 11. august 1994.
Foto A.M. Tvede
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Figur 12. Flyfoto av Blomsterskardbreen 1.september 1994.
Foto A.M. Tvede
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