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FDRDRD
I forbindelse med Tussa Kraft sine planer om regulering av Botna-

elv, har Vassdragsforsk

fått i oppgave å utrede om friluftsliv.

Utredningen er i sin helhet bekostet av konsesjonsskeren,

som

herved takkes for hyggelig samarbeid.
Rapporten og analysen bygger på det landskapet som fremstår ut fra
de planene som Tussa Kraft har lagt frem i sin forhåndsmelding.
Tekniske lpsninger, kraftlinjetraseer

eller eventuelle kompensa-

sjonstiltak som ikke fremgår av planene, er ikke vurdert i denne
konsekvensanalysen.
Fylkesmannen

i Mre

mentet av 8.11.85
fjellområde.

og Romsdal har i brev til Miljverndepartepekt på at vassdraget er en del av et større

Det heter i brevet at en utredning om friluftslivs-

interessene langs Botnaelv-vassdraget

derfor må avklare hvorvidt

vassdraget er viktig for de store friluftslivsinteressene

i resten

av fjellområdet.
Det er foretatt en liten brukerunderskelse

i omr#det.

skjema er delt ut til 35 husstander i Botnvika.
presentert i rapporten.
Ragnhild Frilseth har tekstbehandlet rapporten.
Oslo, mai 1987
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Botnaelvas nedbørfelt og dets regionale beliggenhet
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SAMMENDRAG

Denne underskelsen

har som form&l

belyse hvilke konsekvenser de

tekniske inngrepene som er forhåndsmeldt vil ha på områdets verdi
for friluftsliv og rekreasjon.
Friluftsliv

er et uensartet begrep som tolkes ulikt av ulike per-

soner avhengig av den enkeltes interesser og behov. Utgangspunktet
i denne undersøkelsen

er imidlertid den definisjonen som ble gitt

gjennom Langtidsprogrammet
Definisjonen

1974-77 (St. meld. nr. 71, 1972-73).

har senere vært benyttet av det offentlige i en rekke

utredninger

og meldinger.

Den lyder som flger;

"Friluftsliv er opphold i friluft i fritiden med
sikte

p

miljforandring

og naturopplevelse"

Med bakgrunn i denne veletablerte definisjonen analyseres områdets
verdi for friluftsliv

(som er inndelt i tre hovedgrupper aktivite-

ter) med basis i fire verdimål.
De fire verdimålene

er;

opplevelsesmuligheter
egnethet
dagens bruk
regional situasjon for friluftsliv
De tre aktivitetsgruppene
tradisjonelt

er;

friluftsliv

(fotturer, skiturer, bærturer, bad-

ing, padling, mv.)
moderne friluftsliv

(omtales ikke i denne rapporten)

andre utend@rsaktiviteter

(hytteliv, turisme, nermilj6)

(vedlegg 1)
Verdivurderingene
systematisert

tar utgangspunkt i registreringene

etter de fire verdimålene.

slik de er

I tillegg gis en evalu-

ering av verdiene ut fra et samlet kriterieoppsett

for verdivur-

deringer som ble utarbeidet til Samlet Plan (vedlegg 2) (St.meld.
nr. 63,

1984-85.

tetsgruppene.

Evalueringene er inndelt etter de ulike aktivi-

Videre er analysen delt inn etter seks delområder,

som det har vært naturlig dele
Konsekvensanalysen
tilsvarende

undersøkelsesområdet

bygger direkte på verdivurderingene

kriterieoppsett

som for verdievalueringen

inn etter.
og på et
(vedlegg 3).

-

V
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0

Botnaelvs nedbrfelt

utgjr

et turomr&de som har stor verdi for

tradisjonelt friluftsliv.
Området er godt egnet for fotturer, hstings-

og sankingsturer og

for vannbaserte aktiviteter som bading, soling og roing/padling.
Området er svært lite påvirket av tekniske inngrep, og landskapet
gir folk som ferdes i terrenget mange opplevelsesmuligheter.
Disse er først og fremst knyttet til alle de små fjellvannene og
flere stryk- og fossepartier i elva.

Dagens bruk er først og

fremst lokal.
OmrAdet har middels stor verdi for andre utendrsaktiviteter,
som hytteliv, narmilj

og til dels reiseliv.

Området er egnet for hytteliv.
rådet, særlig i Brundalen.

Det ligger en del hytter i om-

Området egner seg også for reiseliv,

blant annet med rastemuligheter ved utlpsosen
men ogs

til Litledalsvatn,

fordi foss- og strykpartiene av Botnaelvas lp

Litledalsvatn og utlpsosen
siden av fjorden.
miljet.

sa-

mellom

er godt synlig fra riksveien på andre

Botnaelvas lop er også godt synlig i lokal-

Nedbrfeltet

ligger tilknytning til lokalmiljet

rundt

Botnavika.
Begrunnelsen for verdivurderingene er følgende (jfr. vedlegg 2):
(1)

Mangfoldet og opplevelsesverdiene knyttet til landskapet er
av stor betydning for friluftslivs- og rekreasjonsinteressene.

(2)

Vassdragsområdet er et av få gjenværende urørte naturområder
hvor regionale friluftslivsinteresser kan forventes bli

av

betydning.
(3)

Vassdragsområdet inneholder flere fossefall som har stor opplevelsesverdi for friluftslivs- og rekreasjonsinteressene.
Dagens bruk er moderat og hovedakelig av lokal, eventuelt av
regional karakter.

Inngrepene forventes å få middels store negative konsekvenser for
tradisjonelt friluftsliv.

-

3

-

Inngrepene vil bli svært synlige i landskapet. Rørgater som stedvis skal ligge i dagen, samt kraftstasjoner både i Litledalen og
nede ved fjorden, vil redusere opplevelsesmulighetene.
ing av elver, samt vannstandsvariasjoner på 4 mi
12 m i Julegrsvatn

og 4 mi

Tørrlegg-

Litledalsvatn,

Sulvatn vil redusere områdets verdi

for tradisjonelt friluftsliv.

Inngrepene vil endre forutset-

ningene for vannbaserte aktiviteter, opplevelsesmuligheter og
fisketurer.

Inngrepene forventes å få små negative konsekvenser for andre
utendrsaktiviteter.
Inngrepene som reduserer verdien for reiseliv og nrmiljp

er frst

og fremst knyttet til tørrlegging av Botnaelvas lØp fra Litledalsvatn.

Hyttelivet blir i mindre grad berørt, fordi Brundalsvatn

ligger utenfor de største inngrepene.

Områdets verdi for hytteliv

og nærmiljø forringes imidlertid også noe, fordi området betraktet
som et sammenhengende naturområde endres.
Begrunnelsen for konfliktgraderingene er som fdlger (jfr. vedlegg
3):

1) Store inngrep gjbr at mangfoldet og opplevelsesverdien
blir vesentlig redusert.
2) De planlagte inngrepene får direkte, Ødeleggende virkninger for dagens bruk.

VERDI
TRAD. FRILUFTSLIV

kt

KONFLIKT
-2

t

ANDRE UTENDØRSAKTIVITETER

Figur

3.

Sammenfattet
ingene

- 1

oversikt

(se vedlegg

over

verdi-

og

konfliktvurder-

2 og 3).

Området er et viktig friluftslivsområde for lokalbefolkningen i
området.

De fleste aktivitetene er knyttet til Litledalen og

Brundalen.
rAdet.

Det er planlagt svært store tekniske inngrep i om-

Rrgater

som delvis blir synlige i dagen, trrlegging

av

- 4

-

vassdraget, samt store vannstandsvariasjoner i vannene, vil redusere opplevelsesmulighetene i området betraktelig. Landskapet vil
bli vesentlig forandret, og mulighetene for å utøve vannbaserte
aktiviteter blir sterkt redusert. Bade-, padle-, raste- og fiskemulighetene vil bli delagt.
Det er grunn til understreke

betydningen av en landskapsestetisk

behandlig av området under en eventuell utbyggingsperiode. Det
br legges serlig vekt pa & foreta sa sknsomme inngrep i landskapet omkring Litledalsvatn som overhodet mulig. Videre br
vannstanden holdes stabil på HRV gjennom sommerhalvåret. Området
har stor lokal rekreasjonsverdi, som det br tas hensyn til.

- 5 -

2. INNLEDNING
Friluftsliv er et relativt nytt fagfelt innen så vel planlegging
generelt som vassdragsplanlegging

spesielt.

Det har imidlertid

ikke manglet på politiske mål hva angår friluftsliv i arealdisponeringen det siste tiåret.
Så langt tilbake som Langtidsprogrammet

1974-77 (St.meld. nr. 71,

1972-73) ble det presentert en egen spesialanalyse

for frilufts-

I denne spesialanalysen er det overordnete mål for frilufts-

liv.

livspolitikken

skissert som fdlger:

"... alle m fd like muligheter til a utove friluftsliv. Dette betyr at eksisterende muligheter må sikres for dem som utøver friluftsliv,
at de som nsker A utve mer friluftsliv kan f&
muligheter til det, og at en må dekke det behov
som utviklingen vil medf6re" (s. 9).
I forbindelse med virkemiddelbruken

star flgende:

"Både lovgivning, offentlige bevilgninger, planlegging og informasjon må nyttes for å tilrettelegge forholdene for friluftslivet i områder som
har spesiell interesse for friluftslivet, slik
som
langs vassdrag og fjellområdene i
hele landet, de store sammenhengende naturområdene, mindre områder med hy naturkvalitet ...
(s.
10).
11

I Stortingsmelding
81)

om vern av norsk natur (St. meld. nr. 68,

heter det
en viktig side av friluftslivet er naturopplevelsen
s. 50).
11

•••••

11

(

og videre
"Hovedformdlet i friluftslivspolitikken vil
fortsatt være å skaffe alle grupper i befolkningen gode muligheter til å utøve friluftsliv" (s. 50).

1980-

-

-

6

Med bakgrunn i disse politiske målene er det behov for å skaffe
til veie informasjon om friluftslivsarealer

og friluftslivsbruken

i plansaker og arealdisponeringssaker.
Denne fagutredningen tar da sikte

p

a

dekke de behovene forvaltn-

ing, de berørte parter og planlegger har til undersøkelser av de
skadelidende interesser ved vannkraftreguleringer.
Fagutredningen bygger på de erfaringer en fram til idag har høstet
innen sektoren vassdrag/friluftsliv.

V

BREDT?
Friluftsliv er definert som
"Opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte pa miljforandring

og naturopp-

levelse" (St.meld. nr. 71, 1972-73).
Andre og senere rapporter bygger i hovedsak på den samme definisjonen (NOU 1983:45).

Definisjonen er godt innarbeidet i for-

valtningssystemet.

a

i Norge
viser at de viktigste aktivitetene er følgende (Statistisk Sentralbyra, 1984):
Underskelser

foretatt for

belyse friluftslivsmnsteret

- fotturer i skog, mark og fjell
- skiturer i skog, mark og fjell
- fisketurer
- bading utendrs
- lpeturer,
(s.

joggeturer

31)

Fordelt pa savel alder som kjnn,

er disse friluftslivsaktivi-

tetene de viktigste i dag (1982) som i

1970,

med unntak av fiske

-

7
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som er mer utbredt blant menn, og jogging som er mest utbredt i
1982 og blant unge mennesker.
I denne fagutredningen som i tilsvarende fagutredninger for friluftsliv (bl.a. Toftdahl, H., 1986, Vistad, O.I. 1986), legger en
vekt på de mest utbredte friluftslivsaktivitetene. Utredningene
omfatter imidlertid ogsd andre former for friluftsliv og utendrsaktiviteter hvor naturopplevelse står sentralt.
De friluftslivsaktivitetene som er listet opp over, utgjør det en
i konsekvensanalyser for vassdragssaker har valgt å kalle
tradisjonelt friluftsliv
(vedlegg 1)
Til forskjell fra det tradisjonelle friluftslivet, har en også de
aktiviteter som krever større grad av tilrettelegging, tekniske
anlegg, opparbeiding mv. Disse aktivitetstypene kalles
moderne friluftsliv (sport, idrett mv)
(vedlegg 1)
I denne rapporten om Botnaelv omtales ikke slike aktiviteter.
Videre omfatter analysen en tredje kategori aktiviteter;
andre utendrsaktiviteter
(vedlegg 1)
Slike aktiviteter knytter seg i liten grad til fysisk aktivitet,
og krever god tilgjengelighet (veier, overnattingssteder mm). Til
denne gruppen hirer reiseliv, turisme og hytteliv mm. Hytteliv
defineres som utendrsaktiviteter i tilknytning til hytta og i
dens umiddelbare nærhet (i hyttevegger, på hyttetunet o.l.), dersom adkomst til hytta går via bilvei.
V

o

Det finnes lite empiri som forteller om folks holdning til ulike

-

8 --

tekniske inngrep i vassdragsområder,
inngrep har/har hatt pa friluftsliv.
omlag 1550 intervjupersoner

og hvilke konsekvenser slike
En underskelse

(Teigland, J.,

1975) viser at av de

spurte mente over 60

at flere vassdragsregulerte

fjellet var uheldig.

8

del, mens ner 20
fjellet,

basert pa

elver og vann i

mente at slike reguleringer var en for-

svarte "vet ikke".

Pa sprsmdl

om flere veier i

at det var uheldig med flere veier,

svarte 50

mente at det ikke gjorde noe, og 18

mens 16

mente det var en fordel.

Undersøkelsen viser at et stort flertall av de spurte oppfattet
veier som negativ konsekvens for friluftsliv.
i friluftsliv til vassdragskonsesjoner bygger
i dag på en metode som er utviklet gjennom arbeidet fram mot

Konsekvensanalysene

verneplan III (NOU 1983:45), St.m.nr 63 (1984-85) om Samlet Plan
1984). Denne fagog gjennom K-Pros jektet (Miljverndepartementet
rapporten om Botnaelv er utarbeidet etter samme metode, kriterieoppsett og definisjoner som i andre tilsvarende rapporter som er
utviklet etter skadelidende forvaltningsorgans behov. Tilsvarende
konsekvensanalyser

er utarbeidet til konsesjonssøknader

Kosana i Agder-fylkene

(Toftdahl, H. 1986)

0g

for bl.a.

Jrpelandsvassdraget

(V is tad , 0 . I . 1 986 ) .
Med utgangspunkt i de erfaringer en har innen fagfeltet, arbeider
Milj@verndepartementet

og Direktoratet for naturforvaltning med

et oppsett for en veileder til slike utredninger.

Veilederen

bygger på vår metode hvor en tar utgangspunkt i et sett på fire
verdimål, en tredelt definisjon av friluftsliv (avsnitt 2.1.), et
kriterioppsett

for evaluering av verdi (vedlegg 2) og et kriterie-

oppsett for evaluering av konsekvens (vedlegg 3).

De to kriterie-

oppsettene er utarbeidet av faggruppe for naturvern og friluftsliv
til Samlet Plan. De fire verdimålene skal omtales kort i dette avsnittet:

Herunder redegjres

for alle de komponenter i vassdragsomr&det

som

kan tenkes å ha betydning for de som ferdes i området; fugleliv,
kulturminner, dyreliv, vegetasjon, fisk, vilt, geologi, landskap.

-

Opplevelsesmulighetene

9 -

registreres ved å studere andre fag-

rapporter for området.

I tillegg presenteres de dominerende land-

skapstrekkene ut fra en geografisk vurdering.

Egnethet
Områdets egnethet for ulike aktiviteter gir en oversikt over så
vel aktiviteter

som utøves i dag som områdets potensielle verdi

for ulike aktiviteter.

Egnetheten registreres gjennom feltobser-

vasjoner og intervjuer.

Dagens bruk
Herunder skal redegjres

for ferdsel og bruk i fritiden i dag.

Dagens bruk registreres gjennom samtaler med flest mulig lokalkjente folk og brukere/brukergrupper

forøvrig. Det vurderes for

hvert enkelt prosjekt hvorvidt en intervjuundersøkelse
omfang er ndvendig.

For mindre utebyggingssaker

av større

ansees det

være tilstrekkelig med feltobservasjoner og samtaler med en gruppe
brukere og lokale kjentfolk.
liten brukerunderskelse.
lokalbefolkningen
undersøkelsen

For Botnaelva er det foretatt en

Det er sendt ut ca. 4O spdrreskjema til

i Botnavika (Vedlegg 5).

Svarprosenten på denne

var i underkant av 60.

Herunder skal gis en kortfattet oversikt over friluftslivsområder

i regionen, eventuelle alternative friluftsområder og urørte turområder.

Den regionale oversikten innbefatter en oversikt over

verneplanstatus,

regulerte vassdrag og alternative turområder

skissert i plandokumenter.
valtningsniver

Samtaler med planleggere på ulike for-

og brukerorganisasjoner

er nødvendig.

Metoden forutsetter feltstudier, personintervjuing,

litteratur-

studier og nær kontakt med utbygger, fylkes- og kommuneadministrasjon og studier av tilgjengelig relevant litteratur over området.

- 10 -

3.

EN PRESENTASJONAV PLANENE

Botnaelvs nedbørfelt strekker seg fra fjellpartiet mellom Austefjorden, Kilsfjorden, Kilspollen, Bjrkedalsvatnet
renner vestover med utlp

i Botnavika.

hvor vassdraget

Det hirer flere mindre

vann til vassdraget som ligger i Volda kommune i Møre og Romsdal.
Kort orienterin

om

ros 'ektet

(Fra informasjonsbrosjyren
Elva har et nedbrfelt

til L/L Tussa Kraft 1985).

pa ca 16 km.

Det er foreslAtt en mindre

kraftstasjon i øvre del og en større kraftstasjon i nedre del av
vassdraget (ved sjen).

Det øvre kraftverket vil nytte det ca.

375 m store fallet mellom Julegrsvatn,
vatn kote 242.

Avlpet

kote 619,8 og Litledals-

fra feltet like nord for Julegrsvatn

ca. kote 630 vil bli overført til Julegrsvatn
Julegrsvatnet

pa

ved kanalisering.

reguleres 12 meter, med 10 meter senking og 2 meter

oppdemning.
Via en 300 m lang tunell og en 1000 m lang rørledning som i de
nedre deler blir synlig i dagen, blir vannet ført frem til kraftstasjonen som en vil bygge i dagen.

Det nedre kraftverket vil ut-

nytte det ca 240 m høye fallet mellom Litledalsvatn og kote 0 i
Botnavika.

Kraftverket får sitt inntak i Litledalsvatn som forut-

settes regulert 4 m, med 2 m senking og 2 m oppdemming.

Via en

950 m lang rørledning som etter planene skal graves ned, skal
vannet fres

frem til en kraftstasjon i dagen like i sjkanten.

I tillegg til reguleringen i Julegrsvatn

og Litledalsvatn plan-

legges en 4 m regulering i Sulevatn med 4 m senking og 2 m oppdemning.
Det er ikke aktuelt

bygge vei til Julegrosvatn og Sulevatn.

det er nødvendig med vei til Litledalsvatn.
vei her i dag.) (Fig. 2)

(Det eksisterer en

Men

-
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REGIONALSTATUS

I dette avsnittet gis en oversikt over utbyggings- og underskelsesomradet

i en regional sammenheng.

Friluftslivsutvere

har

ulik aksjonsradius avhengig av type aktivitet, utøverens behov og
motiv, lengden på oppholdet og tidspunkt for oppholdet.

Når et

område betegnes som et lokalt friluftslivsområde, betyr det at
brukerne har kort reiseavstand og at området kan brukes i fritiden
etter arbeidstid.

Når et område betegnes som et regionalt fri-

luftslivsområde, betyr det at det kan benyttes til helgeopphold og
at reisetiden ikke er lenger enn at den kan aksepteres for minst
en hel dags opphold.

Dersom området betegnes som et nasjonalt

friluftslivsområde, betyr det at det er egnet for flere dagers
opphold og at tilreisende aksepterer lang reisetid.

Botnaelv

ligger i Sunnmøre-regionen.

G

I de vre

RA

deler av nedb6rfeltet er det stlsdrift

ligger noen private hytter og sel i området.
forøvrig lite påvirket av tekniske inngrep.

og utmark.

Det

Fjellterrenget er
De nedre deler av

vassdraget renner gjennom jordbruksområder og Rv 651 krysser elva
like før den renner ut i fjorden. Det er bygget traktor- og bilvei fra riksveien opp til Litledalen.

N

0

Turterrenget pa Sunnmre

og i Nordfjord er preget av hdye fjell

som stiger bratt opp fra hav- og fjordnivå.

De strste

utfartsom-

rådene ligger imidlertid i dalområder mellom fjellpartiene.
st

for nedbrfeltet

ylven).

ligger de kjente Sunnmrsalpene

Nord-

(i Sykk-

Folkestad, Stigedalen og Hjelmeland er større regionale

utfartssteder beliggende relativt nær Botnaelvvassdraget.

snøfor-

holdene er gode i regionen og skiutfart utgjør en viktig del av
friluftslivet om vinteren.

-
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Botnaelvs nedbørfelt ligger i tilknytning til andre fjellområder
og turarealer i st
rådet et

anli

lokalmiljet

og sør-øst.

turterre

I en regional sammenheng er om-

Det ligger isolert, men tilknyttet

omkring Kilsfjorden.

Botnaelva har first og fremst

lokal verdi, og i mindre grad en regional verdi.

I flge

Handlingsprogram for friluftsliv for M@re og Romsdal 1987-

1996, fremgår det ingen prioriteringer for Botnaelvas nedbørfelt.
Derimot er Austefjordfjella, som ligger st
Botnaelva, omtalt som vikti

turområde.

for nedbrfeltet

til

Følgende omtale er gitt:

Austefjordfjella er eit sterkt kupert fjellmassiv med toppar
på 1300 til nesten 1500 m o.h. Desse fjellområda har betydeleg landskapsestetiske interesse og har såleis stor friluftsmessig tiltrekning. Dei vert mykje brukt som turterreng for
eit strre distrikt så vel som tilgrensende bygdelag og har
også betydning for turistnæringa. Viktig viltområde, særleg
hjort.
Botnaelvas nedbørfelt grenser direkte opp mot dette friluftsområdet.

-
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REGISTRERINGER

5.

I dette kapitlet presenteres de friluftslivsverdier
strert i området.

som er regi-

Som det fremgår av kapittel 2, benyttes fire

verdimål som registreringene er systematisert etter (vedlegg 4).
Videre er det gjort en systematisk oppsplitting etter type aktivitet (vedlegg 1).

Presentasjonen er inndelt etter de enkelte

dalområdene.

1

V

Det er variasjon og kontrast i landskapet som spenner fra fjordniva til hyfjell

over en svert kort distanse.

vanlig for regionen.
furuskogsregion
naturgeografiske

Nedbrfeltet

Dette er relativt

ligger i Vestlandets lv-

(Nordiska ministerradet

1984).

og

Innenfor denne

regionen er slikt skarpt relieff vanlig.

Nedbør-

feltet kan derimot nærmere karakteriseres som et landskap med noe
roligere og rundere former, enn store deler av den omkringliggende
region.

Terrenget er bratt i nedbørfeltet, men ikke med pigger,

tinder og horn slik en finner både vest og øst for nedbørfeltet.
Elva går i flere strykpartier.
et bredt stryk nedover lia.

Julegrøselva renner godt synlig i

Botnaelva går i et markert strykparti

ned mot Litlebotn som er godt synlig fra veien.
Det er forekomster av hjort, orrfugl, fjellrype, storfugl, rovfugl, ugle og lom i området.

Det er gode muligheter for å få en

god fiskebestand i vannene (Samlet Plan, 393 Botnaelv).
Det ligger en del stølshus, hytter og sel i området, og det beiter
dyr her om sommeren.
drift.

Omrdet

er kulturpavirket gjennom stls-

Det er lite påvirket av tekniske inngrep, bortsett fra vei

til Litledalsvatn og hytter og sel.

Området er noe utnyttet til

skogsdrift.
Opplevelsesmulighetene

ligger særlig i landskapets rolige former

med mange mindre vann og vannspeil, sammen med en svært liten påvirkningsgrad.

-
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V

Området er egnet for tradisjonelle friluftslivsaktiviteter som
fotturer, skiturer, bærsanking, fisketurer, jaktturer, bading og
soling samt roing på vannene.
(andre utendørsaktiviteter).

Videre er det egnet for hytteliv
Området er best egnet til aktivi-

teter sommerstid, og gjerne slike aktiviteter som er tilknyttet
vann og vassdrag.

Om vinteren er terrenget så bratt og utsatt for

snøskred, at det bare er egnet for kortere dagsturer.
Turterrenget er lite i størrelse.

Det er mindre godt egnet å gå

på turer over til områdene lenger øst om vinteren.
det imidlertid langt bedre egnet åta
og Feirdalen.

Matskja

turer til Nysetra, Rindalen

(1332) er en godt egnet toppturmulighet.

Utsikten herfra er vidstrakt.
innenfor de hyestliggende
egnet a flge

Sommerstid er

Det er begrensete turrutevalg

deler av nedbrfeltet,

rygger og hydedrag.

men det er godt

OmrAdet er egnet for

s

vel

fisketurer som jaktturer (sommer og vinter).
En må likevel karakterisere turområdet som et relativt isolert
turterreng, som er best egnet for dagsturer med utgangspunkt i
Botnavika og hyttene i området.
Området er ikke tilrettelagt for friluftsliv.

Stiene er gamle og

stammer fra stdlsdrift og utmarksdrift.
Både Litledalsvatn og Brundalsvatn ligger lunt til og er derfor
egnet for bading og soling og rasting.

Med veiadkomst til Litle-

dalen er terrenget også egnet for utfart med bil for blant annet
gamle eller ufire.

Dette avsnittet bygger pa en liten brukerunderskelse
tatt vinteren 1987.

som er fore-

35 spørreskjemaer (vedlegg 5) ble bare delt

ut til fastboende i Botnavika.

2O skjemaer er returnert til Vass-

dragsforsk i utfyllt stand, hvilket vil si en svarprosent på i

-

underkant av 60 •
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Svarene fra denne underskelsen

utgjr

inn-

holdet i dette avsnittet.
De 20 respondentene har oppgitt A eie 14 sel, stlshus eller
hytter i området til sammen. Enkelte husstander har flere sel
lokalisert pa ulike steder.
Brundalen

9 sel

Litledalen

1 sel

Hytter og sel er fordelt som fdlger:

Sulvassdalen 2 sel
Heia

2 sel.

Respondentene oppgir at de bruker området både om sommeren og
vinteren, men med et betydelig antall flere bruksdager i mai,
juni, juli, august og september.
Hele området blir brukt til turer, men Brundalen og Litledalen
blir brukt vesentlig mer enn de øvrige områdene.
De langt fleste brukerne benytter området til både fotturer, skiturer, jakt- og fisketurer, bærturer og vannbaserte aktiviteter
som bading, soling og roing. Det viser seg altså at området har
et potensiale for alle former for tradisjonelle friluftslivsaktiviteter, og at det blir svært mye brukt av lokalbefolkningen hele
året, men særlig om sommeren.
Respondentene oppgir i et overveiende flertall at området har
svært stor verdi for dem hva angår alle disse friluftslivsaktivi1/5 oppgir imidlertid at skiturer, fisketurer, bærplukking og bading har fra stor til middels stor verdi for dem. 4/5 av

tetene.

respondentene oppgir at de er fornoyd med mulighetene for a g& p
ski, gå fotturer, fiske og jakte i området.
Respondentene benytter hyttene og selene sine først og fremst til
dagsopphold og i helger, men om lag 1/3 benytter også området i
Den relativt lave andelen bruk i ferier, kan henge
sammen med at mange er selvstendig næringsdrivende gjerne med pri-

feriene sine.

mærnæring som hoved- eller biyrke.

Feriene benyttes ofte til nær-

ingsvirksomhet hos slike yrkesutvere.

-

17 -

Resultatene viser at minst 60 % av lokalbefolkningen benytter
Botnaelvas nedbørfelt svært mye til tradisjonelt friluftsliv.
Bruken i dag er særlig knyttet til lokalmiljøet. Den foregår hele
året, med særlig vekt på sommerhalvåret. Aktivitetene er
mangeartet og vann og elvelp

star sentralt hva angAr bruken.

-- 18
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6. OMRADETSREGIONALEBETYDNINGFDR FRILUFTSLIV
Områdets potensielle

verdi for friluftsliv omtales i dette av-

snittet.
Området er egnet for tradisjonelt
teter om sommeren.

Aktivitetene

friluftsliv,

særlig for aktivi-

spenner fra fotturer, bærturer,

jakt- og fisketurer til hytteliv eller rasting på bilturer, med
bading, soling og padling/roing
Området er lett tilgjengelig

på vannene.

fra Østa-Volda-distriktet

fjordeid med adkomst via Rv 14.
om sommeren.

Turterrenget

til det tilgrensende
elvas nedbirfelt

Det er bilvei opp til Litledalen

ligger relativt isolert sett i forhold

turterrenget

lenger st

avgrenses av et relativt hyt

vel finnes det flere turrutemuligheter
visst potensiale

og sor-st.

viser også at nesten halvparten

pa

for nedbdrfeltet).

fotturer til Lauhaugsetra

Undersøkelsen

av respondenog Feirdalen

hadde ogs& vert

for nedbdrfeltet).
tilreisende

benytter turterrenget.

Området har en potensiell

verdi for tradisjonelt

særlig i sommerhalvåret.

del av et større sammenhengende
fjordornrådet.

turområde.

gir ikke grunnlag for å si om eventuelle

og utenbygdsboende

regionen,

1/3 av respondentene
(nord-st

Like-

som gjør at området har et

tene hadde vært på fotturer til Nysetra, Helsetsetra
(sr-st

Botna-

fjellparti.

som del av et større sammenhengende

Brukerundersøkelsen

og Nord-

friuftsliv

Området kan betraktes

for

som en

turområde som inkluderer Auste-

-
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7. VERDIVURDERING

Dette avsnittet gir en verdivurdering av området for tradisjonelt
friluftsliv og andre utendørsaktiviteter

(vedlegg 1).

De er de-

finert som flger:
a) tradisjonelt

friluftsliv

eks. fotturer, skiturer, bærturer, bading, padling
b) andre utendørsaktiviteter
hytteliv ie. aktiviteter utenfor hytta og i dens

eks.

umiddelbare nærhet, reiseliv ie. rasting under bilturer,
og aktiviteter tilknyttet nermiljpet

(lek, spaserturer

mv.)
Verdivurderingene

gis etter en fordelt skala (vedlegg 2) og bygger

på kapitlene 5 og 6.
verdimålene

Verdivurderingene

er basert på de fire

som er utgangspunkt for analysen:

(i) opplevelsesmuligheter,

(ii) egnethet for ulike aktiviteter,

(iii) dagens bruk (sprreunderskelsen)

og (iv) regional helhets-

vurdering av friluftsliv og andre utendørsaktiviteter.
Systematikken

i evalueringen er omtalt under de to kategoriene

friluftsliv a) og b) (se over), og inndelt etter en verdiskala
(vedlegg 2).

Verdivurderingene

Botnaelvs nedbrfelt
tradisjonelt

utgjr

er sammenfattet i figur 3.

et turomrAde som har stor verdi for

friluftsliv.

Området er godt egnet for fotturer, hØstings- og sankingsturer og
for vannbaserte aktiviteter som bading, soling og roing/padling.
Området er svært lite påvirket av tekniske inngrep, og landskapet
gir folk som ferdes i terrenget mange opplevelsesmuligheter.

-
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Disse er først og fremst knyttet til alle de små fjellvannene og
flere stryk- og fossepartier i elva.

OmrAdet har
som hytteliv,

middels
stor verdi
for
nrmilj
og til
dels

Området er egnet for hytteliv.
rådet, særlig i Brundalen.

andre utendrsaktiviteter,
reiseliv.

sd-

Det ligger en del hytter i om-

Området egner seg også for reiseliv,

blant annet med rastemuligheter ved utlpsosen

til Litledalsvatn,

men også fordi foss- og strykpartiene av Botnaelvas lØp mellom
L±tledalsvatn og utlpsosen
siden av fjorden.
milj0et.

er godt synlig fra riksveien på andre

Botnaelvas lop er også godt synlig i lokal-

Nedbdrfeltet ligger tilknytning til lokalmiljet

rundt

Botnavika.
Begrunnelsen for verdivurderingene er følgende (jfr. vedlegg 2):
(1)

Mangfoldet og opplevelsesverdiene knyttet til landskapet er
av stor betydning for friluftslivs- og rekreasjonsinteressene.

(2)

Vassdragsområdet er et av få gjenværende urørte naturområder
hvor regionale friluftslivsinteresser kan forventes å bli av
betydning.

(3)

Vassdragsområdet inneholder flere fossefall som har stor opplevelsesverdi for friluftslivs- og rekreasjonsinteressene.
Dagens bruk er moderat og hovedakelig av lokal, eventuelt av
regional karakter.
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8.

-

KONSEKVENSANAL
YSE

Konsekvensanalysen tar utgangspunkt i kapittel 7, om verdivurdering.

Konfliktgraden begrunnes i det kriterieoppsetet som ble ut-

arbeidet til Samlet Plan (St.meld. nr 63 1984-85) (vedlegg 3).
Inngrepene er omtalt i kapittel 3.

Konfliktgraden er oppsummert i

figur 1.

Inngrepene forventes å få middels store negative konsekvenser for
tradisjonelt friluftsliv.
Inngrepene vil bli svært synlige i landskapet.

Rrgater

som sted-

vis blir synlige i dagen, samt kraftstasjoner både i Litledalen og
nede ved fjorden, vil redusere opplevelsesmulighetene.
ing av elver, samt vannstandsvariasjoner
12 m i Julegrsvatn

og 4 mi

for tradisjonelt friluftsliv.

Tørrlegg-

pa 4 m i Litledalsvatn,

Sulvatn vil redusere områdets verdi
Inngrepene vil endre forutset-

ningene for vannbaserte aktiviteter, opplevelsesmuligheter og
fisketurer.

Inngrepene forventes å få små negative konsekvenser for andre
utendrsaktiviteter.
Inngrepene som reduserer verdien for reiseliv og narmilj
og fremst knyttet til trrlegging
vatn.

av Botnaelvas lp

er frst

fra Litledals-

Hyttelivet blir i mindre grad berørt, fordi Brundalsvatn

ligger utenfor de største inngrepene.

Områdets verdi for hytteliv

og nærmiljø forringes imidlertid også noe, fordi området betraktet
som et sammenhengende naturområde endres.
Begrunnelsen for konfliktgraderingene er som fdlger (jfr.vedlegg
3) :

(1)

Store inngrep gjr

at mangfoldet og opplevelsesverdien blir

vesentlig redusert.
(2)

De planlagte inngrepene får direkte, Ødeleggende virkninger
for dagens bruk.

- 22
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VERDI
TRAD. FRILUFTSLIV

Figur

3.

Sammenfattet
ingene

-2

$

ANDRE UTENDØRSAKTIVITETER

t

oversikt

(se vedlegg

over

KONFLIKT

verdi-

- 1

og konfliktvurder-

2 og 3).

Området er et viktig friluftslivsområde for lokalbefolkningen i
området. De fleste aktivitetene er knyttet til Litledalen og
Det er planlagt svært store tekniske inngrep i omradet. Rrgater som delvis blir synlige i dagen, trrlegging av
vassdraget, samt store vannstandsvariasjoner i vannene, vil redu-

Brundalen.

sere opplevelsesmulighetene i området betraktelig. Landskapet vil
bli vesentlig forandret, og mulighetene for A utve vannbaserte
aktiviteter blir sterkt redusert. Bade-, padle-, raste- og fiskemulighetene vil bli Ødelagt.

-

9.
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KOMPENSASJONST
IL TAK

Det vil i noen grad være aktuelt å foreta kompensasjonstiltak i
området.
Rrgatene

ma skjermes betraktelig i landskapet.

graves mest mulig ned i terrenget.

Rrgatene

ma

Beplanting langs de synlige

delene av rørgatene kan være en mulighet ("kamuflasjeskog").
br

Det

opprettholdes en vannstand i Litledalsvatn s& ner opp til HRV

som mulig gjennom hele sommerhalvåret.

Her kan det også være

aktuelt å vurdere opparbeiding rundt vannet særlig på de grunne
partiene.
Inngrepene er så store innenfor et svært avgrenset friluftslivsomr&de.
lig.

Dette gjr

det vanskelig A redusere konfliktgraden vesent-

Det anbefales på det sterkeste å foreta de tekniske inn-

grepene i nært samarbeid med landskapsarkitekter.

-
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10. KONKLUSJON
Botnaelvas nedbrfelt
dis onelt

utgjbr et omrde

som har stor verdi for tra-

friluftsliv, sasom fotturer, hstings-

og vannbaserte aktiviteter

og sankingsturer

(bading, padling, rasting og fiske).

Området er lite påvirket av tekniske inngrep, og landskapet byr på
mange opplevelsesmuligheter

særlig knyttet til alle fjellvannene

og flere stryk- og fossepartier i elva.

Området har middels stor

verdi for andre utend rsaktiviteter, som hytteliv, reiseliv og i
nermiljet.

Det ligger noen private hytter og stdlshus i omradet,

særlig i Brundalen.

Botnaelvas lØp er godt synlig fra riksveien

og i lokalmiljøet rundt Botnavika.

De fleste aktivitetene er

knyttet til Litledalen og Brundalen, og de fleste brukerne bor i
Botnavika.

Bruken er størst i perioden mai-september.

Området er

mindre egnet til skiturer.
Det er planlagt store tekniske inngrep i området i form av rørgater, tørrlegging av elver og større vannstandsvariasjoner

i re-

lativt små fjellvatn.
Inngrepene forventes å få middels store ne ative konsekvenser for
tradisonelle

friluftslivsaktiviteter.

levelsesmulighetene

knyttet til landskapet, og forutsetningene for

vannbaserte aktiviteter.
Litledalsvatn.

De største konfliktene er knyttet til

Inngrepene forventes å få

s r for andre utend rsaktiviteter.
trrlegging

Inngrepene vil endre opp-

små ne ative konsekven-

Konfliktene er knyttet til

av Botnaelvas lop gjennom nermiljpet.

Hyttelivet blir

noe berørt fordi Brundalen er del av det sammenhengende naturområdet som Litledalsvatn og de andre fjellvatna utgjr.
Det er grunn til

a

understreke betydningen av en landskapsestetisk

behandlig av området under en eventuell utbyggingsperiode.

Det

bØr legges særlig vekt på å foreta så skånsomme inngrep i landskapet omkring Litledalsvatn som overhodet mulig, og vannstanden
br

holdes stabilt lik HRV gjennom sommerhalvaret.

ventes å graves ned i terrenget.

Det br

Rrgatene

beplantes rundt de rør-

gatedeler som blir synlige i dagen, for å kamuflere rørene.
br

forDet

vurderes å opparbeide strandarealene rundt Liteledalsvatn,

særlig på de grunne partiene.

Området har stor lokal rekreasjons-

verdi, som det bbr tas hensyn til.

- 25 -

11. ETTERUNDERSØKELSER

Det vil vere nskelig

i Botnaelvs nedEtterunderskelser
br i

foreta etterunderskelser

bbrfelt dersom regulering finner sted.
tilfelle inngå i konsesjonsvilkårene.
Etterundersøkelser

vil samtidig belyse eventuelle problemer for

ferdsel og friluftsliv som ikke er kommet frem i denne rapporten
om Botnaelv.
skelse,

Dersom nye forhold kommer frem i en etterunder-

kan det komme på tale å vurdere andre kompensasjonstiltak

på et senere tidspunkt.
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Vass-

VEDLEGG1
ULIKE FORMER FOR FRILUFTSLIV OG UTENDØRSAKTIVITETER
INNDELT AKTIVITETENE

FOR BRUK I KONSEKVENSANALYSER

SLIK EN HAR
FOR VASSDRAGS-

REGULERINGER

TRADISJONELT

FRILUFTSLIV
omfatter
aktiviteter
som er tilpasset
en
ekstensiv
utnyttelse
av naturen
og aktiviteter
som ikke forutsetter
særlig grad av tilrettelegging
og tekniske
inngrep og aktiviteter
hvor
naturopplevelsen
står sentralt.
Begrepet
omfatter det enkle friluftslivet
som de fleste
grupper
i samfunnet,
uavhengig
av inntekt,
alder
og kjønn, har anledning
til å utøve.
F.EKS. otturer,
skiturer,
h@ostings- og sankingsturer,

MODERNE

FRILUFTSLIV

omfatter
aktiviteter
som er tilpasset
en mer
intensiv
utnyttelse
av naturen
og aktiviteter
som forutsetter
større grad av tilrettelegging
og tekniske
inngrep
og aktiviteter
som har færre
opplevelsesmuligheter
av natur fordi de forutsetter tekniske
inngrep.
Aktivitetene
utøves
ofte av de mer ressurssterke
grupper
av befolkningen
i alderen mellom
15 Og 40 år.
F.EKS. trening,
sykling,
gliding,
jogging.

ANDRE

windsurfing,

hand-

UTENDØRSAKTIVITETER
omfatter
aktiviteter
som forutsetter
en
intensiv
utnyttelse
av naturen
og aktiviteter
som forutsetter
stor grad av tilrettelegging
og
ulike tekniske
inngrep
og aktiviteter.
Landskapsopplevelsen
star sentralt,
men mulighetene
for varierte
naturopplevelser
er betydelig
redusert som følge av tilrettelegging
og tekniske
inngrep.
Aktivitetene
utøves i tilknytning
til
bomilj,
hyttemilj0o og reiseliv.
F.EKS. hytteliv,
miljo mm.

HT-87

bading,
padling,
jakt- og fisketurer.

rasting,

b&tturer,

idrett,

ner-
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=

= svert

Omradeverdi
t k

liten

stor
verdi

verdi***=

stor

verdi

=

middels

stor

verdi

Karakteristikk
Mangfoldet
gjør at opplevelsesverdien
i landskapet
er
svært stor både når det gjelder naturforholdene
og eventuelle kulturpregete
elementer.
Vassdragsområdet
er et av de få gjenværende
ur rte naturområder hvor regionale,
eventuelt
nasjonale,
friluftslivsinteresser
er viktige eller forventes
å bli av betydning.
Vassdragsområdet
er av en slik størrelse
eller de henger
sammen med andre viktige friluftsområder,
slik at variasjonene innen området gir godt grunnlag
for ulike typer
friluftsliv.
Vassdragsområdet
inneholder
t
v enverende
elementer i de store dalforene,
f.eks. fossefall,
som har stor
opplevelsesverdi
for friluftslivogleller
rekreasjonsinteressene.
Vassdragsområdet
alene eller knyttet sammen
råder, er av nasjonallinternasjonal
verdi.

ttt

Mangfoldet
er av stor

med

andre

om-

og opplevelsesverdiene
knyttet til landskapet
betydning
for friluftslivsinteressene.

Dagens bruk av området til friluftsliv
det finnes få alternative
områder.

er særlig

stor,

og

Deler av vassdragsområdet
er påvirket
av varige inngrep,
men disse er av relativ liten betydning
for friluftslivsog rekreasjonsinteressene.
Vassdragsområdet
er av særlig stor betydning
lokale friluftslivet
som mangler tilsvarende
samme kvalitet.
t

Områdets

mangfold

og opplevelsesverdier

*

er betydelig

Det er ikke knyttet spesielle
av betydning
for friluftslivet

.

Bruken av omradet
.
re ionalt n1va.

er svert

påvirket

av lokal,

av varige

opplevelsesverdier
til området.

begrenset

av

er moderate.

Dagens bruk er moderat og er hovedsakelig
tuelt regional
karakter.
Vassdragsområdet

for det
områder

bade

even-

inngrep.
som er

pa lokalt

og
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Konsekvens
er i
-l
Meget store
neg. onsekvenser

Kriterier
Store inngrep gjør at mangfoldet
verdien blir vesentlig
redusert.

og opplevelses-

Vassdragsomradet
er et av de 5 gjenverende
tivt urørte friluftsområder
i regionen.
De planlagte
inngrepene
får direkte,
virkninger
for dagens bruk.
Rekreasjonsinteressene

blir

vesentlig

rela-

ødeleggende
berørt.

Det fins ingen alternative
friluftslivsområder
med
tilsvarende
kvaliteter
innenfor
regionen og/eller
landsdelen.
-3

Store
negative
konsekvenser

Inngrepene
gjør at mangfoldet
og opplevelsesverdien
i deler av området blir berørt.
Vassdragsområdet
er et av de få gjenvarende
relativt urørte vassdragsområder
innenfor
regionen,
men
de.t fins alternative
omrader,
selv om disse kan
være av mindre verdi.
De planlagte
inngrepene
virker til en viss grad inn
på dagens bruk, og det finnes få alternative
områder av samme kvalitet.

-2

Middels neg.
konsekvenser

Det er beskjedne
utbyggingsomr&det.

friluftslivsinteresser

Inngrepene
er av begrenset
levelsesverdiene
ikke blir

knyttet

til

omfang slik at oppvesentlig
berørt.

Dagens bruk blir bare i noen grad berørt, og det
finnes gode alternative
områder innenfor region og
lokalsamfunn.
- 1

Små negative
konsekvenser

Vassdragsområdet
Vassdragsområdet
av betydning.

har liten
inneholder

verdi
ikke

for friluftslivet.
opplevelsesverdier

Reguleringen
virker i liten grad inn på dagens
bruk, og det finnes gode, i enkelte tilfelle bedre,
alternative
områder.
0

Ingen konsekvenser

Friluftslivsinteressene
i vassdragsområdet
ikke eller i helt ubetydelig
grad.

berøres

VEDLEGG
4
Ved en vektlegging av de tre verdimålene samt en regional helhetsvurdering, skal en verdi- og konsekvensvurdering
grunn i faggruppens kriterieoppsett
For hver av hovedparametrene
verdivurderingene.

foretas med bak-

(vedlegg 2 og 3).

har en satt opp en firedelt skala for

Summen av de enkelte verdivurderinger

for opp-

levelse, egnethet og bruk skal munne ut i en vurdering av områdets
verdi for friluftsliv/utendrsaktiviteter.

Den regionale helhets-

vurdering trekkes inn i tillegg til de tre hovedparametrene.
Den firedelte skala for de tre hovedparametrene er som flger:
OPPLEVELSE
- Svert store opplevelsesmuligheter
- Store opplevelsesmuligheter
- Middels store opplevelsesmuligheter
- Små opplevelsesmuligheter
EGN HETHET
- Svært godt egnet
- Godt egnet
- Middels godt egnet
- Lite egnet
- - (ingen)
DAGENS BRUK
- Svert mye brukt
- Mye brukt
- Middels stor bruk
- Liten bruk
- - (ingen)
REGIONAL BETYDNING FOR FRILUFTSLIV
- svert stor
- stor
- middels stor
- liten
- - (ingen)

Vassdragsforsk

Programfor naturforvaltning
Opprettetav Norges
allmennvitenskapelige
forskningsråd

KJAREHYTTEEIERE,
STØLSEIERE
OG FASTBOENDEI BOTNAVIKA

Dato:

Vårref.

Deresref.

23. mars 1987

HT/RF

VEDRØRENDE VANNKRAFTREGULERING I BOTNAELV
Vassdragsforsk har fått i oppdrag å utrede om friluftslivsinteressene i omrAdet omkring Botnaelvs nedbrfelt,
samt a gi en vurdering av eventuelle konflikter mellom friluftslivsinteressene og
regulering av Botnaelv.
I den forbindelse foretar vi en sprreskjemaunderskelse
rådet.

i om-

Resultatene av underspkelsen vil ikke bare ha betydning for
rapporten om Botnaelv.
Den vil også inngå i et langsiktig forsknings- og utredningsarbeid om friluftsliv i vannressursforvaltningen. Derfor vil enkelte sprsml
vere av mer generell art, og
ikke bare angå Botnaelv-prosjektet som sådan. Resultatene kan ogsA f& betydning for hvordan sentrale og lokale myndigheter planlegger vannressurser og friluftsliv i fremtiden.
Vi hper derfor at du kan ta deg tid til % fylle ut dette spdrreskjemaet og returnere det i vedlagte, frankerte svarkonvolutt.
Alle opplysninger

vil bli behandlet konfidensielt.

For bedriftshytter ber vi om at skjemaet blir fylt ut av den/de
som har ansvaret for tildelingen av tid i fritidshuset/hytta.
Dersom du ønsker flere opplysninger, ta gjerne kontakt med Hanne
Toftdahl på tlf. (02) 45 46 84.
Svarfrist 1-04-1987.

Pa forhnd

takk for hjelpen!
Med hilsen
Hanne Toftdahl

Kontoradresse:
RomU161
KristineBonnevies
hus
Universitetet
i Oslo

Postadresse:
Universitetet
i Oslo
Boks1037,Blindern
0315OSL 3

Telefon:
(02) 45 46 84

1.

r du dere bosatt?
Volda kommune
Nabokommunene til Volda
Mre og Romsdal
Østlandet
Vestlandet ellers
Trondelag/Nord-Norge

2.

Hvor sto

3.

Hva e

4.

er usholdnin en i antall
personer

eierens alder

67 år
45-66
25-44
under

ersoner?

og eldre
Ar

Ar
25 år

Finnes det i hudsholdnin en barn som bor hemme
alder:
under 7 år
antall
7-14 Ar
15 Ar og eldre

i f l ende

II

II

5.

Yrke:
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

R

U

Ansatt i ind. bygg, anlegg, gruvedrift
Ansatt andre steder/virksomheter
Selvstendig i jordbruk, skogbruk, fiske
Andre selvstendige
Hjemmeverende husmor/husfar
Pens jonert/trygdet
Andre
.

T

Qm hytta

6.

Har du boli i områ et?
NB! Merk av på vedlagte kart med*

7.

Hvor li er h tta?
NB! Merk også av på vedlagte kart med

8.

Hvor lan er eisetiden fra hemstedet
Sommerstid ca
timer
Vinterstid ca
timer

til h tta fritidshus?

9.

år ble h tta fritidshuset
for 1950
1950-1959
1960-1969
1970-1979
etter 1979

10.

vilke aktiviteter driver du
Fotturer
Jakt
Fiske
Skiturer
Berplukking
Bading
Padling - roing
Andre

et?

ere i området?

.

11.

Hovedaktiviteten
"

12.

Hvor i området
river du dere friluftsliv?
Sted: . ..... . .. .... .... ..... Type akt. .
(Tegn ogsA inn pa vedlagte kartkopi)

13 .

r det noen mråder du deres
tive?
ja
Hvilke:
nei
Hvorfor:
vei ikke

14.

16 .

nes er s esielt

.

ine attrak.
.

ier dis onerer husholdnin en noe av
1 ende?
Bil
Robt/kano
o.l. som brukes i området
Fritidsbåt med overnattingsmuligheter ombord
Campingvogn
Annet fritidshus i innlandet
ved kysten
II

15.

sommer:
vinter:

II

ruker du dere h tta området
Dagsopphold
Helger, 1-3 dager
Ferier

til:

vor ane da er driver u in familie friluftsliv i området
når du dere er å h tta? (Eksempel 1986)
Sept.
Jan
.. .. .. .
Mai
Feb.
. . ... . .
Juni
Okt.
Mars
. . .... .
Juli
Nov.
Apr il ... ... .
August
.
Des.

17.

Hvilken verdi mener du din familie det har for de
ulike friluftslivsaktiv'teter i omr&de ?
Svært
stor verdi

Stor verdi

Middels
stor verdi

dere drive

Liten/ingen verdi

Fotturer
Skiturer
Jakt
Fiske
Bærplukking
Bading/soling
Padling
Sykling

18.

Driver du ere riluftsliv i andre områder?
Hvilke:
Ja
Nei
På hjemstedet
I andre fjellområder
I tilknytning til andre fritidseiendommer

.

o.l.

Hvorfor:
19 .

for din deres bruk av omr det til friVil det få noen virknin
luftsliv dersom kraftutb
in s lanene blir
ennomf rt?
Ja
Nei
Vet ikke
Eventuelt hvilken virkning:

20.

Er du din familie forn d eller misforn
ve ulike friluftslivsaktiviteter?

u

Forndyd
gA pa ski
gå fotturer
fiske
jakte

d med muli hetene til

delvis fornyd

misfornyd

Har du
ere
rukt
turer
over til
noen
Nysetra,
Helsetra
Byrjevatn
Rindalsvatn
Feirdalen
Lauvhaugsetra/Hydalsdal

tta
av

ler
'emstedet
1 ende steder?
sommer

TAKK FDR HJELPEN

om

t

n s unkt
vinter

for

OPPDRAGSRAPPORTER
befaringi Nyset-Steggjevassdragene.
76/01 Faugli,P.E. Fluvialgeomorfologisk
Bogen,
J.
Geomorfologisk
befaring
i
Sundsfjordvassdraget.
02
i Tysfjord. Rapportfra geomorfologisk
03 Bogen,J. Austerdalsdeltaet
befaring.
Faugli,P.E. Fluvialgeomorfologisk
befaringi Kvenangselv,
Nordbotnelv
4
og Badderelv.
befaringi Vefsnasnedbdrfelt.
05 Faugli,P.E. Fluvialgeomorfologisk
Faugli,
P.E.
Geofaglig
befaring
i
Hovdenområdet,
Setesdal.
77/01
befaringi nedredelerav Laks&gasnedbdr02 Faugli,P.E. Geomorfologisk
felt,Nordland.
reguleringer
i Forsåvassdraget
- fluvialgeomor03 Faugli,P.E. Ytterligere
fologiskbefaring.
G. Naturvitenskapelige
forhold- planlagte
78/01 Faugli,P.E. & Halvorsen,
overfiringer
til Sonstevatn,
Imingfjell.
02 Karlsen,O.G. & Stene,R.N. BØvrai Jotunheimen.En fluvialgeomorfologisk underskelse. Prosjektledere:
J. Gjessing& K. Nordseth.
03 Faugli,P.E. Fluvialgeomorfologisk
befaringi delfeltKringlebotselv,
Matrevassdraget.
befaringi Tverrelva,sideelvtil
04 Faugli,P.E. Fluvialgeomorfologisk
Kvalsundelva.
i Sogn. (Utgått,ny rapportnr. 7 1979)
05 Reiling,O. Gaupnefjorden
06 Faugli,P.E. Fluvialgeomorfologisk
befaringav Øvre Tinnåa(Tinnelva).
Faugli,P.E. Geofagligbefaringi Heimdalen,
Oppland.
79/01
02 Faugli,P.E. Fluvialgeomorfologisk
befaringav Aursj9-omradet.
med vekt på fugl og pattedyr,i Tovdalsvass03 Wabakken,P. Vertebrater,
dragetsnedb@rfelt,
Aust-Agder.
80/01 Brekke,0. Ornitologiske
vurderinger
i forbindelse
med en utbyggingav
vassdragene
Etna og Dokka i Oppland.
02 Gjessing,J. Fluvialgeomorfologisk
befaringi Etnas0g Dokkasnedbrfelt.
Engen,I.K. Fluvialgeomorfologisk
inventering
i de nedredeleneav Etna
og Dokka. Prosjektleder:
J. Gjessing.
03 Hagen,J.0. & Sollid,J.L. Kvartærgeologiske
trekki nedslagsfeltene
til
Etna og Dokka.
04 Faugli,P.E. Fyrdekraftverk- Fluvialgeomorfologisk
befaringav Stigedalselvm.m.
81/01 Halvorsen,
K. Junkerdalen
- naturvitenskapelige
forhold. Bilagtil konsesjonssdknaden
Saltfjell- Svartisen.
82/01 Nordseth,K. Gaula i Sor-Tr@ndelag.En hydrologisk
og fluvialgeomorfologiskvurdering.
83/01 Moen,P. Geofagligbefaringav Sjåvatnområdet.
02 Moen, P. Fluvialgeomorfologisk
vurderingav SØrlivassdraget.
03 Arnesen,M.R. & stbye, T. Geologi,botanikkog ornitologilangsBdelva. Sammenfatning
av eksisterende
materiale.
04 Sjulsen,O.E. JØrpelandsvassdraget
- en geofagligoversikt. Befaringsrapportmed verdivurdering.
84/01 Sjulsen,O0.E.,
Hveem,B.L.& Bergstrom,
R. Vurderingav de geofaglige,
botaniskeog ornitologiske
forholdene
i forbindelse
med videreutbygging
av Skafså-anleggene
i Telemarkfylke.
02 Sollid,L.M. Sollid, J.L. Vistenvassdraget
i Helgeland.Kvartergeologiskeog geomorfologiske
registreringer
med vernevurderinger.
03 Nordseth,K. Raumavassdraget.
Befaringav hydrologiske
og fluvialgeomorfologiske
interesser
i vassdraget.
04 Faugli,P.E.,Fremming,O.R.,Halvorsen,
G. & Moss,0.0. Sundheimsvassdraget,en naturfaglig
vurdering.
05 Faugli,P.E. Kosånavassdraget
- geofagligeforhold.
06 Bekken,J.
Horgavassdraget,
Buskerud. Ornitologisk
vurdering.

G. Planktonog bunndyri stillestående
og rennendevann i
07 Halvorsen,
Borgavassdraget,
Buskerud.
G. Vurderingav botaniske,
ornitolo08 Hveem,B., Bekken,J. & Halvorsen,
giskeog ferskvannsbiologiske
verdieri Dalelva.
beskrivelse
og vurderingav Meisalelvas
og
09 Sjulsen,.E. Geofaglig
Gryntneselvas
nedb&rfelter.
Andersen,.B.
Atna. Oversiktover tidligere
undersøkelser.
86/01
02 Andersen,
.B.
Gaula. Oversiktover tidligere
underskelser.
03 Andersen,
.B.
Vefsna. Oversiktover tidligere
undersøkelser.
4
Andersen,Ø.B. Numedalslågen.
Oversiktover tidligere
undersøkelser.
05 Toftdahl,
H.M. Friluftsliv
- Hellafjell,
Kaldestad,
Kvam kommune.
06 Andersen,Ø.B. & Sjulsen,O.E. Beskrivelse
og vurderingav de geofaglige
forholdi Øvre Otra,Aust-Agder.
07 Opheim,J. Fugleregistreringer
i nedbdrfeltet
til Moksa,Glommebekken
og
Vedemselva
i Øyer kommune,
Opplandfylke,i forbindelse
med planlagt
kraftutbygging.

