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FORORD
Utredningen er utfrt
Kraftselskap

p& oppdrag fra Bergenhalvens

Kommunale

i forbindelse med deres planer om utbygging og regu-

lering av Kløvtveitvassdraget

og deler av Ynnesdalsvassdraget

i

Sogn og Fjordane fylke.
Metoden som er benyttet i utredningen er utviklet ved Miljpverndepartementet.
Utredningen er bekostet av konsesjonssøkeren,

som også takkes for

et godt samarbeid.
Ragnhild Frilseth har tekstbehandlet rapporten.
Oslo, november 1987

Morten W. Melby
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SAMMENDRAG

I forbindelse med Bergenhalvens

Kommunale Kraftselskap sine

planer om utbygging og regulering av Kl@vtveit- og deler av Ynnesdalsvassdraget i Sogn og Fjordane fylke, er Økoforsk bedt om å
gjre

en utredning pa landskap innenfor omrAdet.

Metoden som er benyttet i utredningen er utviklet ved Miljbverndepartementet (Pedersen 1986).

Undersøkelsesområdet deles inn i

mindre delområder som behandles separat.

Delområdenes landskaps-

verdi, toleranse ovenfor inngrep og konsekvenser ved inngrep vurderes og forslag til avbøtende tiltak presenteres.

Informasjons-

grunnlaget som utredningen bygger på, er innhentet gjennom feltarbeid, fagrapporter fra området og kontakt med kommunale og statlige forvaltningsmyndigheter i området.
Underskelsesomradet

ligger srvest

i Sogn og Fjordane fylke

innenfor "Vestlandets løv- og furuskogsregion" (Nordiska ministerrådet 1984).

Området er typisk for regionen og karakterisert ved

et stort relieff med bratte fjellsider.

Markerte iseroderte daler

og botner skjærer seg ned i platået 400-650 m o.h.

Næringsfattig

grunnfjell og tynt usammenhengende morenedekke gir opphav til en
fattig vegetasjon.
furu pa trre

Bjørka dominerer med stedvis store innslag av

lokaliteter.

I hyereliggende

omrAder overtar en

fattig hei- og myrvegetasjon.
Innenfor regionen og i nær tilknytning til undersøkelsområdet
ligger bl.a. Ynnesdalsvassdraget og Eikjefetelvi.

Begge er varig

verna (Verneplan II, Verneplan III) og representerer tilnærmelsesvis de samme landskapskvaliteter som Kløvtveitvassdraget.
De største negative konsekvensene for landskapet knytter seg til
det samkjrte

magasinsystemet Kl6vtveitvatn - Trandsdalsvatn.

Den planlagte reguleringen vil forårsake stygge sår i landskapet.
En reguleringssone vil stå i skarp kontrast til vannspeilet og
den overforliggende vegetasjonssonen.
I KlØvtveitvatn vil reguleringssonen dekke et begrenset areal
fordi terrenget skråner bratt ned til vannet.

Den uregelmessige

- 2 strandlinjen vil til en viss grad bryte linjeføringen.
omgivelsene rundt Klvtveitvatn

Likevel,

er sparsomt tresatt, nærmest urørt

av menneskelige inngrep og element i et stort landskapsrom.

En

reguleringssone vil bli synlig innenfor et stort område, og vannet
som blikkfang og identitetsskapende element vil fremheve inngrepet.
Transdalsvatn ligger i en jevnt avrundet botnform innerst i Transdalen. Området er trebart, og terrenget skråner bratt mot vannet
i nordenden, noe slakere i sør.
enden og to stlshus
menneskelige inngrep.

Med unntak av ei hytte i nord-

i vestenden av vannet, er det f& spor etter
En reguleringssone vil bli svært tydelig,

fremhevet av de rolige formene og det trebare landskapet.

Land-

skapsrommet er stort, og inngrepet vil være tydelig eksponert mot
sør.

I sør vil reguleringssonen dekke et stort areal, og stein-

fyllingsdammen vil ruve i landskapet.
De planlagte inngrepene omkring Austgulvatn vil lettere kunne gli
inn i terrenget.

Pumpeledningen vil være den mest iyenfallende

konsekvens av en regulering innenfor området, men det småkuperte
terrenget og det skogkledte landskapet vil i noen grad kunne
skjule denne.
I Steinsdalen er de negative konsekvensene for landskapet særlig
forbundet med den reduserte vannføringen i elva som renner ut fra
Austgulvatn.

Det harmoniske samspillet mellom kultur- og natur-

elementene i dalfret

vil forstyrres.

Forslag til avbtende

tiltak innenfor underskelsesomrAdet

er

bl.a.:
Anleggsvegene md i strst

mulig grad flge

terrengformene for

å unngå store masseforflytninger.
22 kV-linja fram til pumpa ved Austgulvatn legges i grøft.
Pumpehuset underordnes de bvrige stlshusene,
males i nytrale

bygges i tre og

farger.

Pumpeledningen produseres i vedlikeholdsfritt materiale og
graves ned.
Det sikres minstevannføring i elva fra Austgulvatn.
Sjaktalternativet med stasjon i fjell velges.

-
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2. INNLEDNING
Det er et nske

fra miljvernetaten

at det foretas konsekvensvur-

deringer ved inngrep i landskapet i forbindelse med utarbeidelse
av en konsesjonssbknad.
Rundskriv 36 (NVE 1986) understreker behovet for egne landskapsvurderinger.
Landskapets karakter er bestemt av naturgitte forhold og av hvordan mennesket påvirker eller har påvirket det. Iflge Gabrielsen
(1973): "Landskapet er det totale kompleks av fysiske elementer
innen et gitt område.

Menneskeverk, uansett utforming og karakter
vil, der det opptrer, være en del av et landskap". Landskapet er
dynamisk, stadig i forandring, dels for&rsaket av naturlige prosesser og dels av menneskelig aktivitet.
Landskapets kvaliteter vurderes forskjellig, avhengig av innfallsvinkelen til den som foretar vurderingen. Gabrielsen (1973) hevder at det som skiller landskap og natur, er at landskapsbegrepet
har et innhold som i stor utstrekning er knyttet til omgivelsenens
form. Andre fremhever at begrepet landskap er noe mer enn en ren
fysisk storrelse. Landskapets kvaliteter oppleves og fortolkes
gjennom individet, og kan derfor i tillegg sies å ha en psykologisk og estetisk dimensjon (Berg m.fl. 1985).
I forbindelse med tidligere vassdragssaker er konsekvensene for
landskapet blitt behandlet noe forskjellig. Maurland (1975) og
Sorteberg (1977) har lagt hovedvekten på visuelle oversikter over
inngrepene.

Vistad (1984), Moen

&

Feste (1985) og Geelmuyden

&

Berg (1986) har vurdert virkningene ut fra landskapsbildet og
landskapets opplevelsesverdi. Miljpverndepartementet har i Samlet
Plan benyttet en vurderingsmetode utarbeidet av Bruun (1983).
I Økoforsk, tidligere Vassdragsforsks regi har Sjulsen & Andersen
(1985) gitt en landskapsvurdering i Kilåvassdraget hvor det ble
lagt vekt på de geofaglige komponentene; storform, terrengform og
dreneringssystem.
Andersen & Faugli (1986) tok i de planlagte
inngrepene i "takrenne vest - Jostedalen" utgangspunkt i de geomorfologiske vekslingene i landskapet med fokusering på storformene.

- 4

Vassdragsforsk

-

fikk i oppdrag av koforsk/NAVF

utarbeide en

oversikt over kunnskapsnivået omkring vassdragsreguleringer/geofag
(Faugli et al. 1986).

Her har landskap blitt behandlet fra en

geofaglig synsvinkel med hovedvekt på geomorfologien.
Metoden som er benyttet i denne utredningen, er utviklet ved
Miljbverndepartementet

(Pedersen 1986).

Denne metoden legger ser-

lig vekt på landskapets verdi med hensyn på informasjon og naturopplelvelse.
I eget vedlegg

(1) vurderes utbyggingsalternativ

videlse av C-alternativet

D, som er en ut-

som hovedrapporten behandler.

- 5 -

3.

BESKRIVELSE AV UNDERSØKELSES-OG UTBYGGINGSDHRADET

Undersøkelsesområdet
Fjordane fylke.

ligger i Gulen kommune, sørvest i Sogn og

Området tilhører "Vestlandets løv- og furuskogs-

region" (Nordiska ministerråd

1984).
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Figur

1.

Region

37, underregion

•=undersøkelsesområdet.
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d

d (Nordiska

ministerråd

1984).
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(Nordiska ministerrådet 1984)
Regionen kjennetegnes av et stort relieff med bratte fjellsider,
og inneholder store deler av de vest-norske fjordene.

Disse for-

lenges av svært velformede U-daler videre inn i landet.
Berggrunnen består hovedsakelig av grunnfjell, med enkelte rester
av omdannede sedimentære bergarter fra Devon som gir regionen særpreg.
Regionen har mye bart fjell, og morenedekket er tynt og sjelden
sammenhengende.

Det finnes likevel et rikt innslag av finkornete

sedimenter under marin grense.
Klima er oseanisk med en overgang til svakt kontinentalt innerst i
fjordarmene.

Vinteren er mild og sommeren relativt varm.

Vegetasjonen er fattig med bjrk

og furu som dominerende treslag,

men med stedvise innslag av edellauvskog i sydskråningene.

(jfr. Fig. 2)
Planene er hentet fra SP-rapp. nr. 268 (1984), samtaler med konsesjonssker

og fra dvrig informasjonsmateriell laget i forbindelse

med Klvtveitutbyggingen

(BKK, 1986).

I alternativ C er det planer om
gulvatn til KlØvtveitvatn.
Klvtveitvatn
Klvtveit

overfre

Transdalsvatn og Aust-

Kraftverket vil nytte fallet mellom

og Austgulfjorden.

kraftverk er planlagt plassert ved Austgulfjorden, ca.

0,5 km SV for garden Kløvtveit.
legges i dagen eller i fjell.

Det er uvisst hvorvidt stasjonen
Falltap og produksjonsstørrelse vil

ifØlge SP-rapport 268 (1984) resultere i en fordel for fjellalternativet.

Geologiske forhold og krav til overdekning vil imidler-

tid innvirke på en samlet vurdering (Matre, pers. medd.).
Det er planlagt en rørgate fra Kløvtveitvatn til stasjonen som vil

-

7 --

bli ca. 1000 m lang, og delvis lagt i dagen - delvis i fjell
(Matre pers. rnedd.).
For KlØvtveitvatn
m.

(407 m o.h.) er det planlagt å regulere ca. 13

Heving 3,5 m til HRV k 410,5 og senking 9,5 rn til NRV k

397,5.

Midlere bruttofallhyde

blir ca. 406,5 m.

Utl6pet i nord

stenges med en betongdam, ca. 5,O m hy.
Transdalsvatn

(399 m o.h.) vil bli overført til Klvtveitvatn

hjelp av en tunnel.

Disse vannene vil dermed kommunisere og

fungere som ett system med felles vannstandsregulering.
nedslagsfelt

kes

Transdalsvatn
1,5

fra 4,4 km

en heving p

m til NRV k 397,5.

steinfyllingsdam.
lang darn, nr

150

ved

til 7,7 km.

Samlet

Dette innebrer

for

11,5 m til HRV k 410,5 og en senking på

Utl@pet i sr

stenges av en ca. 13 m hy

Den slake topografien i sør vil resultere i en
m.

Morene til dambyggingen vil bli tatt fra området omkring, helst
under HRV.

Tunnelen mellom Transdalsvatn og Klvtveitvatn

sprenges fra transdalssida, og sprengmassen deponeres i magasinet
(Matre, pers. medd.).
Overføringen

er tenkt utført ved pumping gjennom pumpeledning til

vannskillet mot Klvtveitvatn,

og i en åpen kanal fra dette vann-

skillet og ned mot Klvtveitvatn.
Austgulvatn

blir omlag 40 m.

stenges i sør, og vannstanden holdes innenfor natur-

lige vannstandsvariasjoner
7,7

Pumpehyden

km? ti1 11,4

(ca. 0,5 m).

Nedslagsfeltet Økes fra

2.

Kraft til pumpa føres fram med en permanent 22 kV linje, men
trasevalget er ikke bestemt.

I utredningen behandles et sannsyn-

lig alternativ fra Austgulen via Vindskardtjern til Austgulvatn
vest (Matre, pers. medd. ).
Tunneldrifta
fring.

mellom Transdalsvatn og KlØvtveitvatn krever vegfram-

Det foreligger to alternativ.

vegframføring
vatn nord.

Det ene alternativet er

fra Krossvoll via Fosshaugen og ned til Transdals-

Videre langs vannet sørover til den planlagte stein-

fyllingsdamrnen.

Denne siste biten legges under HRV.

Det andre

-

alternativet

er

legge

veg

fra

9 -

Byrkjeland

opp

Transdalen

Transdalsvatn.
Det

er

ikke

Transdalsvatn

planlagt
eller

minstevannfring
Austgulvatn.

i elva

fra

Klvtveitvatn,

til

-- 10 -

Analyseområdet

er inndelt i mindre delområder.

Ensartet landskap

og store landskapsrom danner grunnlaget for en slik inndeling, der
delområdene blir enheter i landskapsbeskrivelsen,

verdivurderingen

og vurderingen av konsekvenser ved inngrep (Fig. 3).
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Området kjennetegnes

av rolige former 400 - 600 m o.h ..

tåene er rester etter den paleiske overflaten.
fjell, Såta, Øksefjellet,
Lindebottsfjell,

Leinekulten

platåaktig overflate
Vegetasjonen

Flatefjellet,

Sætrefjell,

Hystakkfjell,

og Svartetjørnfjell

FjellplaStore-

Vardefjell,

har alle en jevn

(Sulebak, 1987).

tilhører den lavalpine regionen, trebar, og veksler

mellom rabber,
næringsfattig.

lynghei, grashei og myrer.

Jordsmonnet

er tynt og

Det er mye bart fjell innenfor delområdet

(Bakke-

vik, 1987).
Dreneringssystemet
Delområdet

må karakteriseres

streringene
Leinetjbnn

består av småbekker og mindre tjern.
som nærmest urørt.

i omr&det har gitt f% funn.
st

for Austgulvatn

eneste kulturminneregistreringer

Kulturminneregi-

Rester av en ydestl

og en steingard i Vardefjell,
innenfor delområdet

ved
er

(Brattset

1986).
1 vtv · v tn
Området er dominert
iserodert
vatn.
1987).

fordypning

av KlØvtveitvatn
i en dalsenkning

som går Østover mot Austgul-

Selve vannet ligger i to bassengfordypninger
Terrenget

(Sulebak

skråner bratt ned mot vannet fra fjellplatåene

omkring, og det småkuperte
messig

(407 m o.h.), som ligger i en

strandlinje.

terrenget gir KlØvtveitvatn

Ved utlpet

en urgel-

i nord har elva sk&ret seg dypt

ned i berggrunnen.
Det er svært lite løsmasser i området.
av lyngmark og graskledte
slag av rogn og einer.
mer storvokst

lier med spredt bjrkeskog

Nordsida av Klvtveitvatn

bjprkeskog.

I lavereliggende

lige innslag av myr og myrdrag
Området

Vegetasjonen

er lite kulturpåvirket,

er dominert
samt noe inn-

er dekket av en

partier finnes betyde-

(Bakkevik, 1987).
men ved utløpet mot nord finnes ei

lita steinbu og rester etter et eldre damanlegg

(SP-rapp. nr.

- 13 -

268).

100 m st

for utlpet

ligger Kl@vtveithytta pa gammel

stlsgrunn.

Transdalsvatn

(399 m o.h.) ligger i

dalen (Sulebak, 1987).

en botnform øverst i Trans-

I nord skråner terrenget bratt ned mot

i sr.
Formene er store og
rolige, og gir en regelmessig strandlinje.

vannet, noe slakere ved utlpet

Det er noe mer løsmasser i dette området, enn i delomrde
men sjelden et sammenhengende dekke (Sulebak, 1987).
er nærmest trebar, med innslag av einer.

1 og 2,

Vegetasjonen

Lynghei, grashei og

store partier med kraftig utviklede bakkemyrer dominerer vegetasjonsbildet (Bakkevik, 1987).
Transdalsvatn er tydelig eksponert mot sør hvor de rolige terrengformasjonene og det trebare vegetasjonsbildet former et svært
åpent landskap.
Foruten beite er området lite kulturpåvirket.

Enkelte funn på

nordsida av Transdalsvatn forteller om stølsdrift i eldre tid
(Brattset, 1986).

To stlshus

og ei hytte ligger henholdsvis pa

vest- og nordsida av vannet.

1
Steinsdalen ender i en botnform, og i bunnen av denne ligger Austgulvatn (384 m o.h.) (Sulebak, 1987).

Langs nord- og østsida av

vannet skråner terrenget forholdsvis bratt, men åpner seg mot sør
og går rolig over i Steinsdalen.

I vest skråner terrenget svakt

og en passasje mot KlØvtveitvatn på hver side av Vetlefjell forbinder disse to landskapsrommene.
Bjrkeskogen

str

tett omkring Austgulvatn med et betydelig inn-

slag av osp naer Austgulstlen.
finnes nord for vannet.

Store arealer med myr og bakkemyr

Den nordre del av Austgulvatn er idag i

ferd med å gro igjen (Bakkevik, 1987).
Austgulvatns hovedretning ligger NØ-SV, og vannet har en svært
uregelmessig strandlinje.

14

Figur 6.

Transdalsvatn

sett mot sør.

-

Figur 7.

Austgulvatn

sett mot NØ.

15 -

-

I området nord for Austgulvatn ligger flere eldre stølshus og en
gammel turisthytte.

De fleste er i bruk som fritidshus idag.

Om-

rådet omkring brukes til beite, men er ellers i liten grad kulturpåvirket.

Kulturminner viser at området har vært brukt gjennom

lengere tid, kanskje helt tilbake til bronsealder/jernalder
(Brattset, 1986).

Området mellom Oppdalsøyra og Krossvoll er en markert U-dal med en
bratt stigende dalbunn.
stover

Ved Krossvoll deler dalføret seg i en arm

mot Fosshaugen, og

n

videre srover

mot Kjellbjustlen.

Den første, som hovedvassdraget fØlger, har en markert U-form helt
opp til fjellplatået, mens den andre vider seg mer ut, særlig mot
vest hvor landskapet åpner seg og gir rom.
Skogen står tett opp til Krossvoll og består hovedsakelig av osp,
or og planta gran (Bakkevik, 1987).

Innover mot Kjellsbju blir

det sparsomt med skog - særlig mot vest hvor det bare forekommer
spredte klynger av bjrk.
Elva fra Alvedalstjern renner i små fosser og stryk mot Oppdalsyra.

Det samme gjelder till@pet fra Kjellsbju som har sin opp-

rinnelse i myrpartiene inne ved Kjellbjustlen.
Området er sterkt kulturpåvirket.

Det er gardsdrift ved Kjells-

bju, og store nydyrkingsarealer sees i liene opp mot Revungane.
begge dalfrene

finnes gamle stlshus.

I

Langs vegen opp til

Kjellsbju ligger flere hytter og privatboliger, også av nyere
dato.
e

Transdalen strekker seg 5 km fra Byrkjelandsvatn ved Byrkjeland i
sør, til Transdalsvatn i nord.

Dalen har en markert U-form med

bratte dalsider opp mot fjellplatået.

Lengst i sør går Transdalen

delvis sammen med Steinsdalen i øst, men hovedinntrykket er to adskilte dalfrer.
Dalføret er skogkledt.

Ved inngangen finnes et rikt innslag av

furu på de tørre lokalitetene.

Den vokser spredt med sparsom

-

undervegetasjon.

16 -

Etterhvert tar tette bestander av bjørk over.

I de bratteste partiene dominerer den graskledte blokkmarken
(Bakkevik,

1987).

Med unntak av innlopspartiet til Byrkjelandsvatn, går Dalelva stri
i hele dalføret, uten markerte fall eller stryk.

Elva er lite

eksponert pa grunn av den tette bjrkeskogen.
Byrkjeland med tilliggende eng og beitemark er tydeligste kulturpåvirkning innenfor delområdet.
rester etter et stlshus.

Midtveis til Transdalsvatn finnes

Bjorka i Transdalen er forholdsvis ung

og påvirket av vedhogst.
t .

dal

Steinsdalen strekker seg 5-6 km fra sørenden av Ynnesdalsvatnet og
nordover til Austgulvatn.

Som Transdalen, er også Steinsdalen

markert med bratte dalsider opp mot fjellplatået.

Steinsdalen er

imidlertid mer åpen og oversiktlig.
Inngangen til dalen i sør er dominert av skrinn mark med spredtvoksende furu.

Bildet endres lengre inn i dalen.

stølene vest for Lindebottsfjell

Fram til

skjer en gradvis overgang mot

i veksling med store myrer.

rene bjrkebestander

Elva i Steinsdalen er mer synlig enn elva i Transdalen lengere
vest.

Dette skyldes det åpne landskapet, og de store myrarealene.

Kulper, loner og mindre stryk gir et variert inntrykk, og særlig
omkring stlene

elva et viktig livgivende element i land-

utgjr

skapet.
Garden Rophaugen ligger SV av Ynnesdalsvatnet.
ser opp til furuskogen i vest.
hogst langs elva.

Engarealene gren-

Det foregår noe ved- og tømmer-

stølshusene i Steinsdalen er godt vedlike-

holdte, og brukes som fritidshus idag.

Rester etter stølsdrift

finnes også lengere oppe i dalen.
o r

us

'orden

sør for, og langs Austgulfjorden
fjellplatået 500 m o.h.

skråner terrenget bratt opp mot

Fra Oppdalsyra

i vest til Austgulen i

-
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øst, står fjellsida som en vegg risset av enkelte mindre elver.
Fjellsida er dekket av bjørkeskog med innslag av rogn, osp og
selje.

Endel gran er plantet langs vegen og på oversida av inn-

marka.

De bratteste partiene er vegetasjonsfrie.

Elvene i området danner fosser fra fjell til fjord.

størst er

elva som renner fra KlØvtveitvatn forbi Kløvtveit gard.

Denne er

godt skjult av den tette bjbrkeskogen.
Kulturpåvirkningen
sparsom.

langs Austgulfjorden innenfor delområdet er

Austgulen og Oppdalsøyra består av spredt bebyggelse.

Vegen mellom disse stedene flger

fjorden.

Kløvtveit er eneste

bosted på denne strekningen.
Ved Kl@vtveit star rester av murene etter et stort steinfjs
eldre bosetting i området (Brattset 1986).

Det finnes også eldre

båtplasser, naust og rester etter en gammel husmannsplass ved
Kl@vtveit.

fra
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4.

VURDERINGAV OMRADETSLANDSKAPSVERDI
E

En vurdering av hvor verdifullt landskapet i et område er, vil avhenge av hvilke kriterier som legges til grunn og av hvem som
foretar vurderingen.
I metoden som benyttes (Pedersen 1986), er kriteriene tilpasset en
generell landskapsvurdering

hvor det legges vekt på landskapets

verdi med hensyn til informasjon og naturopplevelse.

Landskaps-

vurderingen framtrer som en sum av skjønnsmessige delvurderinger,
hvor alle vurderinger kan etterprøves.
Landskapet karakteriseres av fem landskapselementer,
landskapselement

og hvert

gis en vurdering for hver av åtte forskjellige

verdimål.

Dette illustreres best i en matrise (Tab. 1).

Tabell

Matrise

1.

til

bruk

for

landskapsvurdering

innenfor

et

område/delområde.

LANDSKAPSELEMENTER
VERDIMAL

TERRENGFORH

VEGETASJON

INNSJØER/FJORDER ELVELOP

KULTURPAVIRKN.

TYPISK
SJELDEN

.......for
fire-delt

URORT

(0,

VARIASJON/MANGFOLD

,

hver
skala
tx,

tt

kombinasjon
benyttes
for verdivurdering

en

)

KONTRAST
STORSLAGENHET

SPESIELLE ELEMENTER
IDENTITET

Hvert delområde vil bli vurdert og presentert i en matrise som
vist i tabell 1, men frst
brukes:

flger

en forklaring på verdimålene som

-
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TYPISK

=

atypisk,

=

vanlig,

Kriteriet brukes med regionen (Avsn. 3.2.) til sammenlikning.
Symbolforklaring:

=

lite typisk,

=

typisk,

=

sjelden,

= svert typisk.

xx

SJELDEN
Kriteriet brukes med regionen til sammenlikning.
Symbolforklaring:

URØRT

=

=
=

=

noks& vanlig,

svert sjelden.

Kriteriet brukes uten sammenlikning med regionen.
Symbolforklaring:

sterkt pAvirket,
lite pavirket,

=
=

pavirket,
urrt.

VARIASJON/MANGFOLD

Kriteriet brukes med regionen til sammenlikning.
Med variasjon menes endring.
kompleks.

Med mangfold menes sammensatt,

Variasjon gir ikke uten videre mangfold

(f.eks.

hvis variasjonen er varig gjentagende).
Symbolforklaring:

0 = ingen variasjon/ikke mangfold,
variasjon/mangfold,
***=svært

=

liten

**=variert/mangfoldig,

variert/mangfoldig.

KONTRAST

Kriteriet brukes med regionen til sammenlikning.
Stor kontrast får en der raske og/eller uventede skiftninger
fremhever denne.
Symbolforklaring:

0 = ingen kontrast, *=liten
**=middels

kontrast,

=

kontrast,
stor kontrast.

STORSLAGENHET
Kriteriet brukes med regionen til sammenlikning.
Eksempel på områder med stor grad av storslagenhet kan være
store og oversiktlige
Symbolforklaring:

landskapsrom.

0 = ikke aktuell,
slagenhet,

=

=

liten grad av stor-

storslagent,

grad av storslagenhet.

=

stor

- 20
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SPESIELLE ELEMENTER
Kriteriet brukes med regionen til sammenlikning.
Iyenfallende

elementer som f.eks. strre

fosser, enkelt-

stående trær eller byggverk er eksempler der dette kriteriet
kan være aktuelt.
Symbolforklaring:

0 = uten spesielle elementer, *=få
elle elementer,
menter, x

=

=

spesi-

mange spesielle ele-

svert mange spesielle ele-

menter.

IDENTITET
Kriteriet brukes uten sammenlikning med regionen.
Det er aktuelt
bruke kriteriet på elementer som i særlig
grad forbindes med et landskap.
Symbolforklaring: O = uaktuell, *=liten
**=en

grad av identitet,

viss grad av identitet, x

=

stor

grad av identitet.

Status blant vassdrag som ligger ner tilknyttet underskelsesområdet er illustrert i tabell 2.
Tabell

2.

Status for vassdrag

som ligger i nær tilknytning

undersøkelsesområdet

(St.meld. nr. 53, 1986-87).

VASSDRAG

GWh/AR

STATUS PR.

Eikefetelvi
Haugsdalselva
Klovtveitvassdraget

673.1

Varig verna Verneplan
Regulert

Alt.

A,

B,

C,

D

Ma treelva
N. Kvingeelv
Ynnesdalsvassdraget

1.0
673.8

9.0

til

1.1.1984

I/II

Kategori I Samlet Plan
Regulert
Regulert
Varig verna Verneplan III

Ynnesdalsvassdraget og Eikefetelvi er varig vernet mot kraftutbygging.

For Ynnesdalsvassdraget gjelder dette med unntak av de

deler av vassdraget som inngår i utbyggingsplanene etter C-alternativet.
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Utredningen til verneplan III (NOU 1983:42), karakteriserer de
viktigste elementene i hovedlandformene til Ynnesdalsvassdraget.
Karakteristikken er sammenfallende med de resultatene denne
rapporten presenterer.
Eikefetelvi er beskrevet i utredningen til verneplan II (NOU 1976:
15): "Topografien bærer ikke overalt preg av isens utforming, men
er sammensatt av små koller som er avgrenset av daler i hovedstrukturretningene".

Videre: "Med unntak av gårdene ved utløpet

og sandtaket ved Eikefet, fremtrer området som et fullstendig
naturlandskap".
"Vassdraget er typisk for de Vest-norske kystfjell".
Både Ynnesdalsvassdraget
terer tilnærmelsesvis
draget.

Eikjefetelvi er vassdrag som represen-

g

de samme kvalitetene som Klvtveitvass-

V

Delområde
Tabell

3.

N

I

1 - Fjellplatåene
Verdivurdering
platåene.

av landskap

i delområde

Symbolforklaring

- se pkt.

TERRENGFORM

VERDIMAL

***

TYPISK
SJELDEN

0

URORT

VEGETASJON

4.1.

LANDSKAPSELEMENTER
INNSJØER/FJORDER
ELVELOP

KULTURPAVIRKN.

o
***

kk
4

4

KONTRAST

*

**

STORSLAGENHET

**

0

SPESIELLE

0

4

*

0

ELEMENTER

1 - Fjell-

***

VARIASJON/MANGFOLD

IDENTITET

V

Delområdet er svært typisk for regionen, urørt idag og terrenget
åpner for en storslagent utsyn mot havet og skjærgården i vest og
fjell og isbreer i øst.
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Delområde 2 - Klvtveitvatn
Tabell

4.

Verdivurdering
vatn.

Symbolforklaring
TERRENGFORM

VERDIMÅL
TYPISK

SJELDEN
URØRT

av landskap

VEGETASJON

***

***

0

0

VARIASJON/MANGFOLD
KONTRAST

- se pkt.

,,.

4 4

KULTURPÅVIRKN.

#

**

k k

*

t k

**
j

,,.

*

0

&

SPESIELLE ELEMENTER

0

0

4 34 4&

IDENTITET

0

0

**

STORSLAGENHET

4.1.

0

*

4 4

2 - Kløvtveit-

LANDSKAPSELEMENTER
INNSJØER/FJORDER ELVELØP

kk

***

i delområde

*

o

-&

4

Delområdet er svært typisk for regionen, nærmest urørt med Klvtveitvatn som blikkfang og identitetsskapende element i landskapet.
Delområde 3 - Transdalsvatn
Tabell

5. Verdivurdering
vatn.

VERDIMÅL
TYPISK
SJELDEN
URØRT
VARIASJON/MANGFOLD
KONTRAST

av landskap

Symbolforklaring
TERRENGFORM

VEGETASJON

i delområde

- se pkt.

3 - Transdals-

4.1.

LANDSKAPSELEMENTER
INNSJØER/FJORDER ELVEL0P

KULTURPAVIRKN.

4 4 4

x

0

0

0

4 4 4

x. 4

4 4 4

*
*

k

0

0

*

0

4 ¥

0

¥

x

4

STORSLAGENHET

0

*
o

SPESIELLE ELEMENTER

0

0

,,.,,.

IDENTITET

0

0

*

Delområdet er typisk for regionen og nærmest urørt idag.

:tlf.:tlf.'1-

0

,,.,,.

k

0

Tran-

dalsvatn ligger svært åpent i et rolig avgrenset rom, og er blikkfang i området.

-

Delområde
Tabell
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4 - Austgulvatn

6. Verdivurdering
Symbolforklaring

-

TERRENGFORH

VERDIMÅL

TYPISK

**

SJELDEN

(:

URØRT

av landskap
se

VEGETASJON

pkt.

4 - Austgulvatn.

4. 1.

LANDSKAPSELEHENTER
INNSJØER/FJORDER ELVELØP

KULTURPÅVIRKN.

¥

**

11-'I-

*

**

¥ 4

*

,,.,,. ¥

¥ & 4&

i delområde

VARIASJON/MANGFOLD

k

**

**

*

KONTRAST

**

3x &

¥

lf-

STORSLAGENHET

**

SPESIELLE ELEMENTER

r
.._,

IDENTITET

r

¥

'-

Området

er noe

urørt.

Austgulvatn

variasjon

kulturpåvirket

av storslagenhet
Delområde

34&

¥ ¥

***

'I- lf

gjennom stølsdrift, men ellers
strandlinje,

og gir

Vannet gir identitet til området, og

kultur-naturelement

gir dette området stor grad

i en mindre skala.

5 - Kjellsbju

7. Verdivurdering
Symbolforklaring

TERRENGFORH

VERDIMÅL

TYPISK

'1-'I-

SJELDEN

C

URØRT

**

VARIASJON/MANGFOLD

x

KONTRAST

4 4

4

STORSLAGENHET

*

SPESIELLE ELEMENTER

C

IDENTITET

-'

Delområdet

¥

**

har en svært uregelmessig

til landskapet.

særlig samspillet

Tabell

***

,,-

av landskap
-

se pkt.

VEGETASJON
x

i delområde

5 - Kjellsbju.

4. 1.

LANOSKAPSELEHENTER
INNSJØER/FJORDER ELVELØP

¥

***

KULTURPÅVIRKN.

,,.,,.

C

*

lf-

M

lf-

**

C

4 4 4

¥>1-

C

>I-¥

lf

c-

¥

-te-

C

C

x¥

lf-

'I-

lf-

----

er typisk for regionen, og særlig kulturpåvirkningene

gir variasjon

og mangfold

til landskapet.
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Delområde 6 - Transdalen
Tabell

8. Verdivurdering
Symbolforklaring
TERRENGFORH

VERDIMÅL

TYPISK

Jf.Jf.

..

c
,,.

SJELDEN
URØRT
VARIASJON/MANGFOLD

c;

KONTRAST

av landskap
- se pkt.
VEGETASJON

i delområde

6 - Transdalen.

4.1.

LANOSKAPSELEHENTER
INNSJØER/FJORDER ELVELØP

,,.,,.

,,,,,.,,.
C

C
x4

Jf.'f-

KULTURPÅVIRKN.

**

*
4

x4

*

*

*

*

*

-k

<

STORSLAGENHET

G

C

C

C

SPESIELLEELEMENTER

0

c

c

C

*
*

*

IDENTITET

¥

0

Delområdet er typisk for regionen, og særlig preget av urørt natur
gir området særpreg.
Delområde 7 - Steinsdalen
Tabell

9. Verdivurdering
Symbolforklaring

VERDIMÅL

TERRENGFORM

TYPISK

,,.,,.

SJELDEN

G

URØRT
VARIASJON/MANGFOLD
KONTRAST

***

*
4 4

av landskap
- se pkt.

VEGETASJON

,,.,,.,,.
C:

**
j

**

STORSLAGENHET

k

,,.

SPESIELLE ELEMENTER

C

IDENTITET

C

i delområde

7 - Steinsdalen.

4. 1.

LANDSKAPSELEMENTER

INNSJØER/FJORDER ELVELØP

**

--

,,.,,.,,.

KULTURPÅV
I RKN.

x&
C>

*

k

'I-

**

0

k

o

c·

***

**

C

***

'I-

Delområdet er typisk for regionen, noe kulturpåvirket gjennom
stølsdrift og med elva tydelig eksponert og som livgivende element
i landskapet.
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Delområde 8 - Austgulfjorden

SØ

Tabell

landskap

10. Verdivurdering
fjorden

VERDIMÅL

SØ.

TERRENGFORH

av

i delområde

Symbolforklaring

VEGETASJON

8 - Austgul-

- se pkt.

4.1.

LANDSKAPSELEHENTER
INNSJØER/FJORDER ELVELØP

KULTURPÅVIRKN.

,,.,,.,,.

'I- ,,. ,,.

***

s

(.,,

v

URØRT

**

3 k

**

VARIASJON/MANGFOLD

,s
-:,·

*

s
.-·

KONTRAST

*

*

*

4

*

*

(J

TYPISK
SJELDEN

***

SPESIELLE ELEMENTER

,,.,,.
,,.,,.

IDENTITET

'I-Jf.

STORSLAGENHET

i

.._

C

¥

Delområdet er svært typisk for regionen.

(_..,
'I)(-

,,.
'I-

Terrengformasjonene

med

den bratte fjellveggen fra fjord til fjell gir landskapet et preg
av storslagenhet.

Denne veggen er også blikkfang og identitetsskapende element i området.

-

5.
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VURDERINGAV OMRADETSTOLERANSEOVERFORINNGREP
T

Gabrielsen
pa flgende

E

(1973) definerer forholdet mellom inngrep og landskap
mate:

"Når et menneskeverk
ikke et stykke
endrer

føres

landskap.

inn i et landskap

fordrives

Det som skjer er at landskapet

karakter."

Når vi bnsker vurdere

landskapets toleranse for inngrep, vil vi

måtte vurdere landskapets stabilitet og motstandsevne mot å endre
karakter.

Slik kan vi skaffe oss et grunnlag for å vurdere hvilke

landskapsmessige

konsekvenser som følger av de planlagte inn-

grepene.
I det alt vesentlige dreier det seg om visuelle konsekvenser av
inngrep.

For hvert delområde velger vi derfor å undersøke:

- naturtype
- produktivitet
- landskapsrommets

størrelse og form

- pavirkning
NATURTYPE
Serlig interessant er sprsm&let

hvorvidt delomr&det er dekket av

skog eller om det finnes skog i området.

Treslagssammensetning,

hØyde og tetthet gir også viktig informasjon med hensyn til områdets evne til å skjule inngrep.
PRODUKTIVITET
Hbyproduktive
tive områder.

omr&der har strre

evne til gjenvekst enn lavproduk-

Virkningen av et inngrep

av områdets produktivitet.

1

anleggstida er uavhengig

Informasjon om et omr&des produkti-

vitet kan derimot være nyttig i en vurdering av et inngreps konsekvenser over tid.

Produktiviteten

gjelder produksjon av biomasse,

slik at også næringsfattige områder kan vise hØy produktivitet i
nedbdrrike omrader.
og lav produktivitet.

Produktivitet inndeles i hoy-, middels hy-,

-

LANDSKAPSROMMETS
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STØRRELSE OG FORM

Den visuelle virkningen av et inngrep vil variere med landskapsrommets størrelse, fordi et stort landskapsrom eksponerer et inngrep for et større areal enn et mindre landskapsrom.

Er land-

skapsrommet derimot oppstykket med mange lommer og kroker, kan
mindre inngrep absorberes uten at landskapsbildet skifter karakter.
PAVIRKNING

Et landskap som fra før er preget av menneskelig aktivitet vil
lettere motta og innordne et inngrep uten å endre karakter, enn et
urrt

landskap.

Med grunnlag i informasjon omkring disse fire parameterene, vil
det bli gitt en vurdering av landskapets toleranse overfor inngrep
innenfor hvert enkelt delområde.

De enkelte delområdene vil bli

vurdert og plassert i en av flgende

kategorier:

A - landskap med stor toleranse (robusthet) overfor inngrep.
B - landskap med en viss toleranse overfor inngrep.

Virkningene

av et inngrep vil i stor grad avhenge av inngrepets omfang,
utforming og plassering.
C - landskap med liten toleranse overfor inngrep.

V

Delområde

V

1 - Fjellplatåene

Området er trebart med sparsom buskvegetasjon.
hy

Produktiviteten er

med frisk fuktighet, men med skrinn jord og neringsfattig

berggrunn.
Landskapsrommet er uten avgrensning, terrenget flatt og med små
muligheter for skjul av inngrep.

Området må regnes som urørt.

KONKLUSJON: KATEGORI C.
DelomrAde

2 - Klvtveitvatn

Omradet er vekselvis trebart - skogkledt, med en tett bjprkeskog
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langs nordsiden av KlØvtveitvatn.

Produktiviteten

er middels

hoy.

Landskapsrommet

er delvis forbundet med delområde 3.

Rommet er

stort, men de bratte sidene ned mot vannet gjør at selve vannet er
noe skjermet mot innsyn fra fjellplatåene omkring.
Det ligger ei lita hytte st
vatn.

for utlpet

i nordenden av Kl@vtveit-

Ellers er området svært lite preget av menneskelig akti-

vitet.
KONKLUSJON: KATEGORI B.

Delområde 3 - Transdalsvatn
Området rundt Transdalsvatn er sparsomt tresatt, og bare enkelte
klynger av bjrk

gir muligheter for skjul.

Produktiviteten er

hy.
Landskapsrommet

er stort, og delvis forbundet med delområde 2.

Også her gir de bratte lisidene - spesielt nord og øst for Transdalsvatn, begrenset innsyn til selve vannet.

Mot sør blir skrå-

ningene slakere og rommet åpner seg og blir større.
er svært oversiktlig, og det vil være vanskelig

Landskapet

skjule selv det

minste inngrep.
Det ligger ei hytte i den nordlige delen av Transdalsvatn, og to
stlshus

pa stsida.

KONKLUSJON: KATEGORI C.

Delområde 4 - Austgulvatn
De lavereliggende delene av området er dekket av skog.

Bjørka er

storvokst og står tett flere plasser med innslag av osp nær Austgulstlen.

Nordre del av Austgulvatn er iferd med å gro igjen

(Bakkevik 1987).
Landskapsrommet

Produktiviteten

er hy.

er svært åpent, men inneholder flere småformer

slik at terrengformasjonene

kan skjule mindre inngrep.

Det finnes
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flere eldre stølshus i nordenden av Austgulvatn, og særlig framtredende er en toetasjers turisthytte fra omkring 1935.
KONKLUSJON: KATEGORI B.

Delområde 5 - Kjellsbju
Fra Oppdalsøyra til Krossvoll står skogen tett og storvokst.
Bjrk

i veksling med osp, or og planta gran er det dominerende

skogbildet.

I liene mot Revungane er det sparsomt med trær, men

mindre klynger av bjrk

finnes spredt i området.

Det er planta

mye gran i inngangen av dalføret Krossvoll - Fosshaugen.

Lenger

oppe i dalen forsvinner trevegetasjonen.
Omrdet

viser en middels hy

Landskapsrommet
Kjellbjustlen

produktivitet.

er meget stort og åpent, og dalføret Krossvoll Krossvoll - Fosshaugen kan sees pa som

og dalfret

to adskilte rom der Bufjellet stenger innsynet fra det ene til det
andre.
Det er gardsdrift i området, og endel nydyrking over skoggrensa i
liene mot Revungane.
Kjellsbju b6r ogs

Hytter langs veien mellom ppdalsyri

nevnes.

Gamle stlshus

og

finnes i begge dalfre.

KONKLUSJON: KATEGORI B.
Delområde 6 - Transdalen
Transdalen er tett skogkledt med forholdsvis ung skog.

Bjørka er

det dominerende treslaget, men i liene i sør og øst mot Orreleite
kommer furua inn på tørre lokaliteter.

Furua står spredt, og med

fattig undervegetasjon.
Dalelva renner for det meste i skjul av vegetasjonen, men blir mer
synlig mot sør.

Produktiviteten er hØy i de fuktige dragene der

bjprka trives, mens de tbrre furuliene barer preg av en lav produktivitet.
Dalføret danner to delvis adskilte landskapsrom som ligger i forlengelsen av hverandre.

Dalsidene er bratte, og elva skjærer seg
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ned i terrenget.

Landskapsrommene er trange og med begrenset inn-

syn.
Området er lite påvirket av menneskelig aktivitet.
to stlstufter

Noe vedhogst,

og garden Byrkjeland med innmark og gardsveg er

eneste synlige inngrep idag.
KONKLUSJON: KATEGORI A.

Delområde 7 - Steinsdalen
Steinsdalen er skogkledt. Ved inngangen av dalføret dominerer
stor spredtvoksende furu med sparsom undervegetasjon. Lengere
inne i dalen tar bjørka over, og skogen blir tettere.
bjrkeskog

Tett

i veksling med myr dominerer landskapsbildet fra

setrene i Steinsdalen og innover til Austgulvatn.
Produktiviteten er middels hy

i Steinsdalen med unntak av furu-

marksarealene hvor produktiviteten er lav.
Dalfret

er mer &pent, U-formet, og kan derfor vise til strre

landskapsrom enn nabodalfret

- Transdalen.

At landskapsrommet er

mer oversiktlig innebærer at det er vanskeligere

skjule inngrep.

Av inngrep kan nevnes vedhogst, noe tømmerhogst i furuliene,
stølshus inne i dalen og garden Rophaugen ved Ynnesdalsvatnet.
KONKLUSJON: KATEGORI B.

Delområde 8 - Austgulfjorden SØ
Bjrka
det.

vokser tett fra fjord til fjell der det er mulighet til
Produktiviteten er hy.

Omr&det utgjr

deler av den ene veggen i et stort landskapsrom.

Veggen er jevn, lite oppstykket og tydelig eksponert.
Foruten vegen og noe innmark og planta skog til garden KlØvtveit,
er delområdet svært lite påvirket av menneskelig aktivitet.
KONKLUSJON: KATEGORI B.
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-

KONSEKVENSANALYSE

For hvert delområde gis en beskrivelse av den virkning som inngrepet forårsaker.

En del av inngrepene er lagt inn på fotogra-

fier for å visualiserere konsekvensene.

Avslutningsvis

foreslås

tiltak som kan redusere virkningen av inngrepene på landskapet.
Konsekvensene vurderes som svært store negative, store negative,
negative og ubetydelige.
Konsekvensanalysen

i

"rdsonelandskap"

danner grunnlag for en inndeling av delområdene

i

"gulsonelandskap" og "gronnsonelandskap",

jfr. kap. 7.

V

Delomr&de

G

V

ED

0

G

V

N

AK

1 - Fjellplat#ene

Det er aktuelt å vurdere to inngrep innenfor delområdet:
alternativ anleggsveg fra Krossvoll til Transdalsvatn nord.
22 kV linje fra Austgulen til Austgulvatn vest.
Inngrepene er illustrert på figur 8 og 9.
Både anleggsvegen og kraftlinja vurderes som varige inngrep.
Det aktuelle trasvalget

for 22 kV-linja som vurderes her, gar

rett sørover fra Austgulen opp skaret til Vindskardtjern og derfra
videre sørover til vestsida av Austgulvatn.
Landskapet innenfor delområdet har "liten toleranse overfor inngrep" (5.2.).

Det er et stort landskapsrom med trebar vegetasjon

og få småformer i et ellers urørt landskap.

Her vil ethvert inn-

grep bli synlig.
En anleggsveg gjennom området vil få store ne ative konsekvenser
for landskapet.

Området vil miste sitt preg av "urrthet".

An-

-

Figur

8.

Vegtrasen

9.

Samme

vegtrase

-

Krossvoll-Transdalsvatn

.at

Figur

32

sett

,C

mot

iacs

nord.

nord sett mot vest.

-

33

-

leggsvegen blir synlig i hele området, da influensområdet er meget
stort.
En 22 kV linje gjennom delområdet vil også få negative konsekvenser for landskapet, men en nmasters

stolperekke vil være et

mindre markert inngrep enn en anleggsveg gjennom området.
Forslag til avbtende
Anleggsvegen

tiltak:

må i størst mulig grad flge

terrengformene for

unngå store masseforflytninger.
Sår i landskapet tilsåes hvis gjenveksten er dårlig.
Det anbefales at vegen holdes stengt ovenfor Fosshaugen vinterstid.
22 kV-linja legges i grøft innenfor delområdet.
Delområde

2 - KlØvtveitvatn

Inngrep som er vurdert innenfor delområde 2 er:
regulering av Kl@vtveitvatn med betongdam i utlpet
kanal for overfring

nord.

av vann fra Austgulvatn til Kl@vtveit-

vatn.
Inngrepene er illustrert på figur 10 og 11.
Begge inngrep vurderes som varige.
Landskapet har "en viss toleranse overfor inngrep" (5 .2 .) .
toleransen skyldes at deler av området er tredekt.
er lite eksponert sett i forhold til størrelsen.

Denne

Kl@vtveitvatn
Dette, fordi

terrenget omkring skråner bratt ned mot vannet fra nær sagt alle
kanter.
Verdivurderingen

innenfor delområdet viser at landskapet er

"typisk" og "urdrt".

Klvtveitvatn

utgjr

blikkfanget i land-

skapsrommet og skaper kontrast og identitet.
De landskapsmessige

konsekvensene av en regulering av Kløvtveit-

vatn er store ne ative.
vil reguleringssonen

På tross av terrengform og eksposisjon,

utgjøre et skjemmende element i landskapet.

Svert iyenfallende

og en skarp kontrast til vannspeilet nedenfor

og vegetasjonssonen

ovenfor.

terrengformasjoner,

og blir derfor lite fremtredende i landskapet.

Dammen blir svært kort pga. gunstige

Fiqur

10.

Kløvtveit

sett

mot

nord.

HRV

er

inntegnet.
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Figur

11.

Kanalen

Figur

12.

Vegtraseen
Kløvtveitvatn

mellom

Austgulvatn

Krossvoll-Transdalsvatn
i bakgrunnen.

g

Klovtveitvatn.

nord

sett

mot

NØ.
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De landskapsmessige
Kl6vtveitvatn

konsekvensene

av kanalen mellom Austgulvatn

og

er ubetydelige.

Delområde 3 - Transdalsvatn
Herunder

vurderes

alternativ

de landskapsmessige

anleggsveg

konsekvensene

fra Krossvoll

av:

til nordenden av Trans-

dalsvatn.
regulering
Inngrepene

av Transdalsvatn.

er illustrert

Anleggsvegen

på figur 12 og 13.

fra Krossvoll

vis behandlet

til nordenden av Transdalsvatn

under delområde

1 -

Fjellplatåene.

ble del-

Innenfor delom-

råde 3 vil vegen gå ca. 1 km i bratt terreng ned til Transdalsvatn.

Det vil sannsynligvis

Transdalsvatn.

bli lagt slynger på vegen ned til

Herfra vil vegen gå langs vestsida av Transdals-

vatn til utlb@pet i sbr hvor dammen skal bygges.
biten er planlagt

Denne siste veg-

under HRV, og vil derfor bli liggende i reguler-

ingssonen.
Begge inngrepene

Klvtveitvatn,
skapsmessige
Landskapet

med 1¢pet Transdalsvatn

vil dels bli brukt i anleggsvegen

i Transdalsvatn.

og dels deponeres

Dette inngrepet vil derfor ikke gi noen land-

innenfor delomr&det

viser "liten toleranse overfor inn-

Dette pa grunn av det trebare vegetasjonsbildet,

det åpne landskapet
preget av urørthet.

hvor selve vannet er tydelig eksponert,

og

Mangelen på småformer vil i tillegg gjr

å skule mindre inngrep.

Den regelmessige

vil tydeliggjpre

en reguleringssone.

Verdivurderingen

av delområdet

det

strandlinja

gir oss bildet av et for regionen

typisk landskap, urørt idag og hvor Transdalsvatn
landskapet,

-

konsekvenser.

(5.2.).

vanskelig

som varige.

som tas ut i forbindelse

Boremassen

grep"

vurderes

er blikkfang

vannet skaper kontrast og gir landskapet identitet.

i

.

nntegnet
HRV er i
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De landskapsmessige

konsekvensene av en anleggsveg fra Krossvoll

til Transdalsvatn vurderes som store negative.

Vegtras€en vil

slynge seg ned mot vannet og forårsaker store masseforflytninger.
Det er tynt morenedekke i de øverste partier av delområdet.
Den planlagte reguleringen av Transdalsvatn vil gi svært store
negative landskapsmessige konsekvenser.

Reguleringssonen vil

dekke et stort areal.
En steinfyllingsdam

på hele 150 meters lengde vil ruve i land-

skapet, serlig sett fra sor.
Forslag til tiltak:
anleggsvegen m& i strst

mulig grad flge

terrengformasjonene.

vegen blir stengt vinterstid fra Fosshaugen til Transdalsvatn
nord.
eventuelle morenetak til steinfyllingsdammen

må jamnes, og

tilsåes hvis revegeteringen er problematisk.
Delomrde

4 - Austgulvatn

De landskapsmessige

konsekvensene

som vurderes innenfor delom-

rådet, er:
22 kV-linja fra Austgulen til Austgulvatn vest.
pumpehus på vestsida av Austgulvatn.
pumpeledning fra pumpehuset til vannskillet mot Kl¢vtveitvatn
nord for Vetlefjell.
avstengning av utl@pet fra Austgulvatn i sbr.
Inngrepene er illustrert på figur 14 og 15.
Den planlagte reguleringen i vil holde Austgulvatn innenfor naturlige vannstandsvarias joner.
Alle inngrepene vurderes som varige.
Landskapet viser "en viss toleranse overfor inngrep" (5.2).
skog, mange sm#former og flere stlshus
en viss bufringsevne mot mindre inngrep.

Tett

innenfor delomrAdet, har
Det åpne landskapsrommet

derimot, eksponerer inngrepene for et stort område og vil
forsterke konsekvensene av et eventuelt inngrep.
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innenfor delområdet forteller om et typisk land-

skap for regionen, noe kulturpåvirket,

hvor Austgulvatn med

setrene omkring framtrer som et sterkt identitetsskapende
De landskapsmessige

element.

konsekvensene av en 22 kV-linje fra Austgulen

til Austgulvatn vest vil være negative.

Tresjikt og småkupert

terreng vil i noen grad dempe virkningen av inngrepet.
De landskapsmessige

konsekvensene av et pumpehus i strandlinja på

vestsida av Austgulvatn vil være negative.
Pumpeledningen

mellom Austgulvatn og KlØvtveitvatn vil gi store

negative konsekvenser

for landskapet.

Pumpeledningen vil skjære

gjennom terrenget og framheves ved at det ryddes gate i vegetasjonen.
Forslag til tiltak:
22 kV-linja legges i grøft eller legges i naturlige senkninger
i terrenget.
pumpehuset underordnes de vrige
males i nytrale
pumpeledningen

stlshusene,

bygges i tre og

farger.
produseres i vedlikeholdsfritt

materiale og

graves ned.

Delområde 5 - Kjellsbju
Innenfor delområdet vurderes de landskapsmessige konsekvensene av:
alternativ anleggsveg fra Krossvoll til Transdalsvatn nord.
Inngrepet er illustrert på figur 16 og 17.
Anleggsvegen
haugen.

er planlagt

flge

dalfret

fra Krossvoll til Foss-

Den siste biten er såvidt bratt at den sannsynligvis må

legges i slynger.
Anleggsvegen

vurderes som varig.

Landskapet viser "en viss toleranse overfor inngrep" (5.2.).
aktuelle dalf6ret har endel yngre granplanter samt noe bjrk
nederst, men er ellers trebart helt opp til Fosshaugen.

Denne

Det

-
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sparsomme vegetasjonen vil ikke begrense innsynet til en eventuell
anleggsveg.
Verdivurderingen

av delområdet skisserer et typisk landskap for

regionen, kulturpåvirket,

og hvor kulturpåvirkningene

skaper

variasjon i landskapsbildet.
De landskapsmessige konsekvensene av en anleggsveg gjennom dalfret

fra Krossvoll til Fosshaugen vil vere negative.

har små muligheter til skjule
og terrengformasjon,

Dalfret

inngrepet ved hjelp av vegetasjon

men influensområdet

er begrenset.

Forslag til tiltak:
anleggsvegen må i størst mulig utstrekning flge

terrengforma-

sjonene i landskapet.
eventuelle steinfyllinger må ryddes og tilplantes der gjenveksten er dårlig.

Delområde 6 - Transdalen
De landskapsmessige konsekvensene som vurderes innenfor delområdet
er:
alternativ anleggsveg fra Byrkjeland til Transdalsvatn nord.
avstengning av utlpet

fra Transdalsvatn sr.

Inngrepene er illustrert på figur 18 og 19.
Anleggsvegen

fra Byrkjeland til Transdalsvatn flger

4-5 km til utl@pet av Transdalsvatn.
av Transdalsvatn

Transdalen

Vegbiten fram til nordenden

er behandlet under delområde 3, - Transdalsvatn.

Dette er en alternativ vegtrase til anleggsvegen fra Krossvoll.
Avstengning av utlpet
av Dalelva.

fra Transdalsvatn inneberer en trrlegging

En antar at naturlig tilsig vil tilsvare 50

av

naturlig vannfbring i elva ved innlopet til Byrkjelandsvatn

(Sp-

rapp. nr. 268, 1984).
Landskapet viser "stor toleranse overfor inngrep" (5.2.).

Tett

tresjikt og flere småformer i et trangt dalføre vil skjule inngrepet samtidig som influensområdet

er sterkt begrenset.
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Verdivurderingen

av landskapet i delområdet konkluderer med et

for regionen typisk landskap uten større kulturpåvirkninger.
En anleggsveg

fra Byrkjeland til Transdalsvatn nord vil gi nega-

tive landskapsmessige

konsekvenser.

årene til Kløvtveit-området,

Transdalen er en av innfarts-

og er nærmest urørt idag.

Inntrykket

av urørthet vil bli sterkt påvirket både av en anleggsveg og en
delvis tørrlegging.

Dalelva er riktignok noe skjermet mot innsyn

pga. vegetasjon og terrengform.
av utlpet

Konsekvensene av en avstengning

fra Transdalsvatn vil vere negative.

Forslag til tiltak:
anleggsvegen

må i størst mulig grad flge

terrengformasjonene

i landskapet.

øverste tilsiget til Dalelva som renner ned fra Øksefjellet,
skal ikke fanges opp av magasinet.

Mao. dammen plasseres

ovenfor till@pet.

Delområde 7 - Steinsdalen
I Steinsdalen er det aktuelt å vurdere de landskapsmessige konsekvensene av:
avstengning av utlb6pet fra Austgulvatn.
Inngrepet er illustrert på figur 20.
Naturlig tilsig nedenfor Austgulvatn vil utgjre
vannnfring

forbi stdlshusene i Steinsdalen

ca. 50

(SP-rap.

av normal

nr. 268,

1984).

Landskapet i delområdet viser "en viss toleranse overfor inngrep"
(5.2).

Dalføret er mer åpent enn Transdalen, både mht. landskaps-

form og vegetasjon, og i tillegg er elva tydeligere eksponert.
Verdivurderingene
hold.

av landskapet i området peker også på disse for-

Dalføret er åpent, oversiktlig og med elva som blikkfang.

De landskapsmessige
Austgulvatn

konsekvensene av en avstenging av utløpet fra

vil være store ne ative.

Spesielt omkring stølene i

Steinsdalen vil virkningen av en tørrlegging være negativ.
om kanskje 50

Selv

av naturlig vannføring vil beholdes i dette om-

-
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rådet, er elva en vesentlig faktor for lokalisering av stølshusene, og et livgivende element i landskapet.

Elva er lite

skjult og dominerer bildet sammen med stølene i dette området.
Elva viser stor variasjon med kulper, fall og mindre loner.
Forslag til tiltak:
Det sikres en minstevannføring
Delområde 8 - Austgulfjorden

i elva.

SØ

Innenfor delområdet er det aktuelt

vurdere de landskapsmessige

konsekvensene av:
22 kV-linja fra Austgulen til Austgulvatn vest.
rrledning/sjakt

fra utl@pet av Kl@vtveitvatn til Austgul-

fjorden.
kraftstasjon ved Austgulfjorden nedenfor garden Kløvtveit.
Inngrepene er illustrert på figur 21.

,

.•

a

Figur

20.

Ett

av stølshusene

i Steinsdalen

sett

mot

sør.

-
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En kraftstasjon i dagen ved Austgulfjorden vil gi store ne ative
landskapsmessige konsekvenser.

Beliggende i strandsonen vil an-

legget være særlig tydelig eksponert, og et linjebrudd i overgangen sj

- land.

Forslag til tiltak:
22 kV-linja flger

i stirst mulig grad naturlige senkninger i

terrenget innenfor delområdet.
sjaktalternativet velges.
kraftstasjonen

legges i fjellet.

Iallefall

anbefales at om-

rådet omkring stasjonen beplantes med "kamuflasjeskog".

-

7.
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KONKLUSJON

Etter en vurdering av de planlagte inngrepenes konsekvenser for
landskapet, plasseres delomradet inn i en av flgende

alterna-

tiver:
R dsonelandska
Særlig store verdier og/eller inngrep med store negative virkninger.

Landskap med liten toleranse ovenfor inngrep.

Gul sone landska
Store verdier og/eller inngrep med klare negative virkninger.
Landskap som krever varsomhet og smidighet ved tilpassing, eventuelt flytting av inngrep.
Gr nnsonelandska
Beskjedne verdier og/eller inngrep med positive, eventuelt små
negative virkninger.
Klvtveitutbyggingen
figur 22.

Landskap med stor toleranse ovenfor inngrep.
alternativ C gir en inndeling som vist i

- 50 -
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1. INNLEDNING
Alternativ Di

planene for Kløvtveitutbyggingen innbefatter et

elveinntak ved Engesetstlen.
Engesetstlen

tas inn p

Elva som renner fra Botnavatn forbi

kote 400 (50 m vest for stdlene) og fres

i tunnel til nordenden av Austgulvatn.

Her kobles C- og D-alter-

nativet, og elvevannet pumpes videre til KlØvtveitvatn som i

c-

alternativet.

Sprengningen av den ca. 3 km lange tunnelen krever

vegframføring.

Anleggsvegen er planlagt fra Engeset til Engeset-

stolen NV i dalforet.

- 2

2.

BESKRIVELSE AV UNDERSØKELSES-G
T

Se hovedrapport pkt. 3.1.

B

K

E

Se hovedrapport pkt. 3.2.

-

UTBYGGINGSOMRADET

- 4 -

Se forøvrig hovedrapport pkt. 3.4.
I forbindelse med D-alternativet

presenteres to nye delområder:

Delområde 9 - Engeset og delområde

GRENSE

Figur

2.

10 - Botnavatn.

FOR DELOMR'DE

Unders@okelsesomradet

inndelt

i delområder.

-

5

-

E

V

Se forøvrig hovedrapport pkt. 3.5.
Delområde 9 - En eset
En markert U-formet dal skjærer seg inn i landet fra Brekke ved
Sognefjorden og i sørvestlig retning omlag 2 km forbi Engeset.
Innenfor delområdet skråner dalsidene bratt mot platet
hyere

4-500 m

opp.

Bjørka dominerer vegetasjonsbildet
alpine gras- og lyngheia tar over.
lavereliggende

opp til tregrensa, der den lågDet er noe granplanting i de

partier.

Elva er godt synlig i dalbunnen etter møtet mellom en sørlig arm
fra Olsfjell og en mer vestlig arm fra Botnavatn og Heia forøvrig.
Før møtet går elvene strie og i en rekke mindre fall.

Etter sam-

lpp renner elva i rolige partier mot Brekke og Sognefjorden.
Foruten garden Engeset med tilliggende innmark, er dalføret lite
kulturpvirket.

En kjerreveg flger

P? vestsida av dalfret

dalfret

til enden.

gar en gammel opparbeidet sti/stlsveg

fra

dalbunnen og opp til Engesetstdlen.
Delområde

10 - Botnavatn

Botnavatn

(453 m o.h.) ligger som navnet forteller i en markert

botndal som er hengende til dalføret beskrevet under delområde 9.
Botnen ligger i NS-retning, og Botnavatn ligger i den sørlige
delen (Sulebak 1987).
Engesetstlen

Mot NV går botnen over i delområde 9, hvor

ligger nært knyttet til elva som drenerer Botnavatn

og småvannene i Heia.
Vegetasjonen

innenfor delområdet er en mosaikk av bjørkeskog og

åpne partier med lyng- og grashei.
Botnavatn ligger eksponert med en regelmessig strandlinje.

Til-

liggende myrområder finnes langs vestsida av vannet, mens
terrenget skråner noe brattere langs østsida (Bakkevik, 1987).

-

3.

7 -

VURDERING AV DHRADETS LANDSKAPSVERDI

Se hovedrapport, pkt. 4.1.

E

G

Se hovedrapport, pkt. 4.2.

N

s

V

D

V R I

Se forøvrig hovedrapport, pkt. 4.2.

Delområde 9 - Engeset
Tabell

1.

Verdivurdering

av landskapet

Symbolforklaring:

VERDIMÅL

TYPISK

TERRENGFORM

**

se

VEGETASJON

/

URØRT

-3

k

VARIASJON/MANGFOLD

-le

*

KONTRAST

-te

iC

STORSLAGENHET

**

SPESIELLE ELEMENTER

r.

IDENTITET

v

K

pkt.

9 - Engeset.
4. 1.

LANDSKAPSELEMENTER
INNSJØER/FJORDER ELVELØP

**

SJELOEN

-s

hovedrapport

i delområde

**

KULTURPÅVIRKN.

***

C

0

-

C

Delområdet er typisk for regionen.

***
¥

e

<
,,.
¥

*
k k
Jf.

c·
¥ 4

Tradisjonell gardsdrift er

eneste kulturpåvirkning og dette elementet skaper variasjon i
landskapet og gir området identitet.

-

8 -

Delområde 10 - Botnavatn
Tabell

2. Verdivurdering

av landskapet

Symbolforklaring:

VERDIMÅL

TERRENGFORM

TYP[SK

,,.,,.

SJELDEN

c.:

URØRT

,,. Jf.JI.

VAR[ASJON/MANGFOLD
KONTRAST

34 ¥

STORSLAGENHET
SPESIELLE ELEMENTER

-K

se hovedrapport

VEGETASJON
Jf.Jf.JI.

C
¥-'I-JI.

-

10 - Botnavatn.

pkt.

4. 1.

LANDSKAPSELEHENTER
INNSJØER/FJORDER ELVELØP
JI.Jf.JI.
;,_

,,. 'I-¥-

'-

,

KULTURPÅVIRKN.

**

iC

'

iC

***

**

ic

'I-li-

**

--

,,,.

**

**

**

<

x

*

***

-K

,,.-,

V

I...

\.

K

er typisk for regionen, men Engesetstlen

som særmerket.
stølshusene
identitet.

**

IDENTITET

Delområdet

-te

i delområde

peker seg ut

Selv om området er nærmest urørt, er det likevel

som utgjør blikkfanget

i landskapet og gir området

-

4.

-

9

VURDERINGAV OMRADETSTOLERANSEOVERFORINNGREP
. 1.

E

Se forøvrig hovedrapport,

pkt. 5.1.

s

V

Delområde

9 - En eset

Bortsett

fra beitemark

kledt.

Bjrka

NE

i de lavereliggende

V RF R

NN

partier, er dalen skog-

star tett og frodig med spredte innslag av myr- og

heityper.
Produktiviteten

er hoy.

Landskapsrommet

er stort, oversiktlig

enget gir fa muligheter
lite eksponert.

og med få småformer.

for skjul av mindre inngrep.

Dette skyldes de bratte dalsidene,

Terr-

Dalforet er
de markerte

formene og dalens klare orientering.
Delområdet

er noe kulturpåvirket,

hovedsakelig

av gardsdrift.

Engeset er den innerste garden og eneste innenfor delområdet.
Gardsvegen

fortsetter videre innover dalføret til enden, men blir

etterhvert

som kjerreveg a regne.

Apen beitemark

finner vi på

vestsida av elva langs vegen i hele dalføret fra Engeset og SVover.
KONKLUSJON:

KATEGORI A.

- 10

Delområde
Spredte
ellers
plasser

av sm&vokst

er vegetasjonen

bjrk

fines

fram i dagen.

Jordsmonnet

er likevel middels

sielt nord og øst for vannet.
skråner

stikker

omkring

mellom myr, gras- og
fjellet enkelte

er skrint, men produk-

med småkupert

Terrenget

terrenget

KONKLUSJON:

C.

spe-

slakt i rolige former ned til

er eneste kulturpåvirkning
KATEGORI

terreng,

skråner bratt mot vannet

vannet.
Engesetstølen

for Botnavatn,

hoy.

er stort, åpent og oversiktlig

fra øst, ellers

spr og st

trebar med vekslinger

I de øvre deler av området

tiviteten
Rommet

10 - Botnavatn

innslag

lynghei.

-

idag.

- 11 -

5.

KONSEKVENSANAL
YSE
E

Se hovedrapport,

5 ..

pkt. 6.1.

ONSEKVENSER

V

YGGING

ED

S A

IL

V

TENDE

IL AK

Delomrade 9 - En eset
Innenfor delområdet vurderes de landskapsmessige konsekvensene av:
en anleggsveg fra Engeset til Engesetstlen
inntak av elva ovenfor Engesetstlen
Inngrepene er illustrert på figur 4.
Inngrepene er varige.
Anleggsvegen

er planlagt i forbindelse med boring av tunnelen

Engesetstlen

- Austgulvatn nord, og masseuttaket fra denne.

Sannsynligvis

vil vegen legges med slynger i de øverste partiene

fr

terrenget Apner seg innover mot Engesetstolen.

Elveinntaket

er planlagt lokalisert til kote 400 dvs.ca. 50 m vest

for Engesetstlen.

Nedenfor dette inntaket trrlegges

vil antakelig ha ca. 50

av naturlig vannfring

elva, og

ved garden Enge-

set.
Landskapet viser "en viss toleranse overfor inngrep" (4.2).

Dal-

siden er tett skogkledt, og inngrepet er relativt begrenset.
Etter verdivurderingen
for regionen.

kan delområdet karakteriseres som typisk

Kulturelementet er sterkt fremtredende og skaper

variasjon i bildet.
En anleggsveg

fra Engeset til Engesetstlen

vil gi negative land-

skapsmessige konsekvenser.

Den gamle opparbeidete stølsvegen/

stien opp til Engesetstlen

er et viktig kulturdokument, og en mye

brukt innfartsveg til fjellet.

-

De landskapsmessige

12 -

konsekvensene av en tørrlagt/delvis tørrlagt

elv fra elveinntaket ovenfor Engesetstdlen vil være negative
innenfor delområdet.
Forslag til tiltak:
anleggsvegen

legges utenom den gamle stølsvegen mellom Enge-

set og Engesetstlen.
Delområde

10 - Botnavatn

Det er aktuelt å vurdere de landskapsmessige konsekvensene innenfor delområdet av:
elveinntak 50 m ovenfor Engesetstlen
anleggsveg fra Engeset til Engesetstdlen
Inngrepene er illustrert på figur 5.
Inngrepene vurderes som varige.
Landskapets toleranse for inngrep innenfor delområdet er vurdert i
pkt. 4.2., konklusjonen

" liten toleranse overfor inngrep" be-

grunnes med et sparsomt tresjikt, stort landskapsrom med rolige
former og urbrt idag.
Ifølge de verdivurderingene
skapet karakterisert
identitetskapende

som typisk med kulturelementet

som viktig

element og blikkfang.

De landskapsmessige
Engesetstlen

som er gjort i delområdet, er land-

konsekvensene av et elveinntak 50 m ovenfor

vil vere svert store ne ative.

En trrlegging

av

elva vil Ødelegge samspillet som finnes mellom kultur- og naturelement innenfor området.
for Engesetstlen,

Elva var en viktig lokaliseringsfaktor

og trrleggingen

vil fjerne en vesentlig del av

et helhetlig harmonisk landskapsbilde.
Anleggsvegen

vil gi store ne ative landskapsmessige konsekvenser

innenfor delområdet.

Vegen vil berøre stølsområdet, og ytter-

ligere forstyrre det historiske dokument som denne idyllen representerer.
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