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side 1 

1 INNLEDNING 

Vannkraftplanlegging krever i dag stor innsats på mange Felter. Vi 
kan i den forbindelse nevne grunnundersøkelser, befaringer og et 
omfattende utredningsarbeide. Dette forhold ajør seg gjeldende i 
Breheimen. For å lette oversikten har vi derfor også her laget et 
eget hefte, den såkalte "gr0nnboka". Den Prstatter tidligere utgitte 
hefte "JOTUNHEIMEN-Lister over utredninger". Utredningene skriver 
seg helt tilbake fra begynnelsen v '70 tallet. Det er derfor 
innlysende at mange av disse i dag er uaktuelle. Vi har likevel 
valgt å presentere samtlige Breheim-utredninger, kronologisk. Hver 
utredning er gitt kommentar fra vår side, likeledes finnes det for 
de fleste rapporters vedkommende et sammendrag eller en konklusjon. 

' 



Side: 2 

II OVERSIKT UTREDNINGER BREHEIMUTBYGGINGEN 

Gruppe Utredningsnummer 

Ingeniørgeologi B-1, B-2, B-4, B-7A, B-13, B-17, 
B-18, B-19, B-119, B-121, B-142, 
B-155, B-204, B-210, B-213, B-217, 
B-219, B-224 

Geoteknikk B-lA, B-5, B-6, B-7A- B-65, B-67, 
B-115, B-117, B-85, B-180, B-207 

Ras- og erosjonsfare B-42, B-43, B-86, B-116, B-118 
B-191, B-192 

snøskredfare B-55, B-56, B-57, B-66, B-74, B-78, 
B-79, B-99, B-125, B-206 

Damprosjektvurderinger B-7, B-8, B-9, B-41, B-80, B-104 
m/kostnader B-112, B-113, B-114, B-104A, B-122, 

B-176 

Seismiske undersøkelser B-12, B-14, B-15, B-16, B-16A, 
B-23, B-120, B-120A, B-166, B-184, 
B-226, B-227 

VHL - Vurderinger (NHL) B-20, B-21, B-22, B-68, B-75, 
(Vassdrags- og havne- B-123, B-138, B-139, B-140,B-158 
laboratoriet NTH) B-161, B-163, B-189, B-202 

Grunnvatn B-27, B-45, B-165 

Hydrologi B-26, B-29, B-38, B-46, B-59, 
B-82A, B-82B, B-90, B-91, B-92, 
B-96, B-98, B-123, B-126, B-127, 
B-128, B-129, B-130, B-137, B-149, 
B-151, B-156, B-162, B-172, B-173 
B-201, B-203, B-186, B-193, B-195 

NIVA vurderinger B-88, B-131 

Isforhold B-29, B-30, B-40, B-93, B-94, 
B-124, B-135, B-148, B-188, B-205 

Klimaforhold B-10, B-47, B-70, B-83, B-84, B-95, 
Met.inst. B-105, B-134, B-196, B-214 

Løsmasse, materialtransport i B-28, B-60, B-81, B-100, B-102, 
B-109 

vassdragene B-111, B-168, B-181 

Landbruksmessige forhold B-11, B-52, B-63, B-73, B-87, B-89 
jordbruk B-103, B-107, B-157, B-157B, B-167, 

B-169, B-171, B-183, B-187, B-190 

Glasiologi B-28, B-101, B-110, B-182, B-218 

Linjer B-54, B-66, B-74, B-78, B-79, B-141 
., 



side: 2a 

Eiendomsforhold B-33, B-36, B-37 

Generalplaner B-34, B-35, B-69, B-77, B-136, 
B-145, B-147, B-164 (Mørkri) 

(Kommunale) B-177 (Stryn), 

Utredninger vedr. B-58, B-64, B-72, B-97 
skatter/avgifter B-159, B-170 

Kostnadsoverslag B-24, B-25, B-25A, B-51, B-76, B-143 

Arkeologi B-62, B-150, B-174, B-219 

Etnologi B-39, B-49, B-108, B-220 

Fiskeforhold B-31, B-44, B-63, B-106, B-132, 
OVF B-133, B-160, B-179, B-197, B-208, 

B-215 

Viltforhold, zoologi B-71, B-144, B-152, B-153, B-212, 
B-216, B-221, B-223 

Turisme B-32, B-167, B-175 

Forbygning 
flomsikring B-137, 

Botanikk B-154, B-178, B-209, B-211, B-222 

Produksjonsberegning B-185 

4432MBFAIMGH 
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III SAMMENDRAG/KONKLUSJONER 

8-1 Norges Geologiske Undersøkelser (NGU), Trondheim 
Rapport nr. 817: 
"Foreløpig geologisk oversiktskart, profiler og be- 
skrivelse over Jotuheimen". 
Datert 31. mai 1968. 

Kartet er et basiskart i målestokk 1:250 000. Det 
er utarbeidet på grunnlag av litteraturstudier av 
tidligere geologiske arbeider i Jotunheimen. 

B-1A NGI-rapport nr. 65/602: 
"Oversikt over tidligere kvartærgeologiske undersøk- 
elser i området Jostedalen - Skjåk - Jotunheimen". 
Datert 2. juni 1965 

Rapporten omtaler alle tidligere utførte kvartærgeo- 
logiske arbeider i Jotunheimområdene. I alt vesent- 
lig bygger rapporten på litteraturstudier. 

8-2 NGU-rapport nr. 817 A: 
"Geologiske og ingeniørgeologiske undersøkelser i 
Vest-Jotunheimen". 
Datert 27. juni 1969 

NGU-s rapport gir det geologiske· bilde av vårt pros- 
jektområde i ·Jotunheimen. Cmrådet som er p:,. 
3500 km2 går over hele områqet fra Lom i øst til 
Loen i vest.Breheimen dekkes av kartbladene 
Lodalskåpa, Jostedalen, Solvorn, Skridulaupen og 
Mørkrisdalen i 1:100 000. Resultatene av 1968's ar- 
beider er samlet i 12 kar-t.b.l ac er . (Se B-4). 

8-3 NGU-rapport nr. 817 C: 
"Diverse befaringer og ingeniørgeologiske undersøk- 
elser ved damstedene, Vest-Jotunheimen-anleggene". 
Datert 28. mars 1969. 

Rapporten gir resultatene av de ingeniørgeologiske 
undersøkelser og befaringer ved Raudalsvatn, Høy- 
dalsvatn og Styggevatn. For dam ved Styggevatn gir 
rapporten omtale av grusforekomsten (filter) ved 
Mysubytt og morene (tetningsmasse) ved Mysubytt og i 
Sprangdalen. Undersøkelsene vil fortsette. 

·• 
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B-4 NGU: Geologisk kartlegging i Vest-Jotunheimen, 12 
kartblad. Utgitt 1969. 

Kartbladene er bilag til NGU-rapport 817 A, vårt bi- 
lag B-2. Kartbladene dekker hele vårt Jotunheim- 
område og omfatter geologiske kart samt tekton- 
iske- og strukturkart. 

B-5 Norges geotekniske institutt (NGI). Rapport 
nr. 68/606-01: 
"Resultater av grunnundersøkelser etter egnede fyll- 
masser for fyllingsdammer ved regulering av Joste- 
dals- og Mørkridsvassdraget". 
Datert 14. februar 1969. 

I rapporten til NGI er det gitt en sammenfatning av 
undersøkelsene etter filter og morene for damstedene 
ved Tunsbergdalen, Fåbergstøl, Styggevatn samt Asete 
og Raudalsvatn (Mørkridprosjektet). Undersøkelsene 
vil fortsette til en nærmere avklaring er funnet 
sted. 

B-6 NCI-rapport nr. 68/606 - 03: 
"Resultater av supplerende undersøkelser etter 
egnede tetningsmasser for dam Styggevatn og dam Få- 
bergstøl i 1970". 
Datert 23. september 1971. 

Rapporten er et supplement til B-3 og B-5. Resul- 
tatene fra feltundersøkelser.e i 1979 blir presen- 
tert. Konklusjonen er at morene ved Mysubytta er 
velegnet og av stor mektighet. Ved Fåbergstøl er 
det også trolig egnede tetningsmasser, men dette må 
undersøkes nærmere ved boring. 

B-7 NGI-rapport (brev) 71625: 
"Kostnadskurver for dammer ved Styggevatn og Fåberg- 
støl. Datert 24. januar 1972. 

Rapporten gir en teknisk-økonomisk vurdering av alt- 
ernative damhøyder ved damprosjektene Fåbergstøl og 
Styggevatn. 
Rapporten er ikke lenger aktuell. 

B-7A NCI-rapport nr. 71625/72601. 
"Dammer ved Styggevatn, Fåbergstøl og Tunsbergdals- 
vatn. 
Datert 5. september 1972. 

Rapporten til NGI er en befaringsapport. Formålet 
med turen var for NGI's vedkommende å gjøre seg 
kjent i de ovennevnte anleggsområder. 



5 

.• 
B-8 NGI-rapport nr. 71625 - 1: 

"Jotunheimen Vest. Styggevassdammen HRV 1176. For- 
prosjekt med kostnadsoverslag". 
Datert 7. november 1972. 

Rapporten inneholder NGI's forslag til prosjekt for 
regulering av Styggevatn mellom kotene 1110 og 
1176. I forslaget er inkludert et kostnadsoverslag 
som omfatter fyllingsdam, omløpstunnel, flomløp, 
tapping, muligheter og nødvendige anleggsveger. De 
totale kostnader beløper seg til 17,5 mill.kr, dam- 
volumet ligger på 380 000 m3. 
Rapporten er uaktuell. 

B-9 NGI-rapport nr. 71625 - 2: 
"Jotunheimen Vest. Fåbergstøldammen HRV 544. For- 
prosjekt med kostnadsoverslag". 
Datert 23. november 1972 

NGI-rapporten er et forprosjekt på Fåbergstøl- 
dammen. Prosjektet ligger mellom kotene 505 og· 544 
og har et damvolum på 1, 1 mill.m3. Kostnaden i 
1972 er kroner 28,5 mill. 
Rapporten er ikke lenger aktuell. 

B-10 Det norske meteorologiske institutt (MI): 
"Kraftutbyggingsprosjekt Jotunheimen". 
Datert 19. april 1972. 

Rapporen fra MI omtaler i hovedsak klimaforhold på 
Ottasiden. Men visse forhold er også omtalt på Bre- 
heimsiden. Rapporten er erstattet av B-47. 

B-11 Utvalg for lancbruksmeteorologisk forskning (ULMeF): 
"Uttalelse om reguleringen i Jotunheimen III". 
Datert 28. november 1973. 

Utvalget har tidligere avgitt 2 uttalelser om de 
landbruksmeteorologiske forhold på østsiden. 
ULMeF's rapport III omtaler de vekstklimatiske for- 
hold også på vestsiden. Vurderingen tit ULMeF 
bygger på alle tilgjengelige data fra NVE-S, samt 
befaring sommeren 1973, Rapporte bør sees i 
sammenheng med grunnvassforhold (B-45) og jordbruks- 
forhold (B-107). 

B-12 A/S Geoteam: Rappor nr. 2506.01: 
"Seismiske målinger vedrørende Mørkrid - Jostedals- 
vassdragene". Datert 20. februar 1969. 
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Geoteams rapport gir resultater fra de seismiske 
målinger i juli 1968 i Jostedalen. Damstedene ved 
Tunsbergdalsvatn og Fåbergstøl ble da målt seismisk. 

B-13 A/S Sivilingeniør 0. Kjølseth (Geoteam): 
Rapport nr. 2606.02. 
"Ingeniørgeologiske forundersøkelser vedrørende 
Mørkrid - Jostedalsvassdragene". Datert 4. mars 
1969. 

Rapporten omtaler ingeniørgeologisk flere kraftstas- 
sjonsalternativer, bla. Fåbergstøl, Leirmo, Espe og 
Gaupne i Jostedalen. Videre gis også beskrivelse av 
damstedene ved Styggevatn, Fåbergstøl og Tunsberg- 
dalsvatn. 

B-14 A/S Sivilingeniør 0. Kjølseth (Geoteam). 
Rapport nr. 2506.04: Datert 16. april 1970. 
"Seismiske målinger vedrørende Mørkrid - Jostedals- 
vassdragene for NVE-Statskraftverkene". Datert 16. 
april 1970. 

Geoteamrapporten viser resultatene fra målinger i 
august i 1969. Foruten Mørkrid og Tunsbergdalsom- 
rådene ble også tatt ytterligere seismiske profiler 
ved Fåbergstøl damsted samt ved Styggevatn/Austdals- 
vatn (senkningstunnel). 

B-15 A/S Sivilinger.iør 0. Kjølseth (Geoteam) 
"Seismiske målinger i forbindelse med kraftutbygg- 
ingsprosjektet Jotunheimen Vest". Rapport nr. 
3066.02: Datert 2. april 1971. 

Geoteam's rapport legger frem resultatene for 3 
måne- der feltarbeider i 1970. Hovedsaklig er 
målearbeid- ene foretatt på østsiden. De seismiske 
arbeider på vestsiden var konsentrert til massetak 
og damsted ved Fåbergstøl. 

B-16 A/S Sivilingeniør 0. Kjølseth (Geoteam). 
Rapport nr. 3066.04. 
"Seismiske målinger i forbindelse med utbyggingen av 
Jotunheimen Vest". Datert 3. februar 1972. 

Rapporten til Geoteam viser resultatene fra arbeid- 
ene i sept.-oktober 1971. Av disse arbeidene var 
det kun Langvatn som ligger på Breheimsiden. 
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B-16A A/S Sivilingeniør 0. Kjølseth (Geoteam): 
Rapport 3066.05. 
"Seismiske målinger i forbindelse med utbyggingen av 
Jotunheimen Vest og Jotunheimen Øst". 
Datert 16. januar 1973. 

Rapporten til Geoteam fremstiller resultatene av de 
seismiske målinger i 1972. Ingen av måleområdene 
ligger i Breheimenområdene. Rapporten er derfor i 
dag av liten interesse i Breheimensammenheng. 

B-17 A/S Geoteam 
Rapport nr. 338-3.01 
"Undersøkelse cg vurdering av muligheten for å ut- 
føre Fåbergstølen pumpekraftverk med råsprengt vann- 
vei". Datert 11. juli 1972. 

Rapportens konklusjon siteres: 

"På bakgrunn av de gunstige geologiske forhold og at 
topografien tillater meget store overdekninger, an- 
ser vi det mulig å bygge Fåbergstølen pumpekraftverk 
med råsprengte vannveier ved utbygging både fra 
Styggevatn (trykkhøyde ca. 690 m) og fra Rauddals- 
vatn (trykkhøyde ca. 530 m). 

B-18 Sivilingeniør Einar Broch, Geologisk Institutt, NTH: 
"Jotunheimen - Vest. Ingeniørgeologiske forunder- 
søkelser utført sommeren 1969". 
Datert 22. september. 

Rapporten gir en ingeniørgeologisk vurdering av 
følgende Breheimenområder: Damsted ved Fåbergstøl, 
kraftstasjonsområde ved Øystøl, senkningstunnel ved 
Austdalsvatn/Styggevatn, tunneltrace Raudals- 
vatn - Fåbergstøl samt inntaksområde ved Fåberg- 
støl. Broch fcreslår til slutt i sin rapport en god 
del supplerende undersøkelser (boring, seismikk og 
ytterligere befaring i detalj). 

• B-19 Sivilingeniør, lie. techn. Tor L. Brekke, Geologisk 
Institutt, NTH: 
"Ingeniørgeologiske undersøkelser i Vest-Jotun- 
heimen". Datert 1. desember 1969. 

Rapporten gir Brekkes vurdering av fem områder på . 
"vests-iden": Damsted ved Bødalsseter, påhogg for 
tunnel fra Fåbergstøl, stasjonsområdet ved Lovatnet, 
takrenna fra nordvest (Grasdøla - Bødalen) samt 
tunnel Oppljosvatn - Lar.gvatn. Brekke konkluderer 
med at alle de foreslåtte deler av prosjektet er 
gjennomførbare. Bare mindre justeringer/endringer 
kan komme på tale. 
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B-20 Vassdrags- og havnelaboratoriet ved NTH (VHL): 
Delrapport nr. 2: 
"Jotunheimen kraftverker. Breheimen, Lodal kraft- 
verk. Vurdering av vannveien". 
Datert 25. mai 1971. 

VHL's rapport vedr. Lodal kraftstasjon går på vann- 
veien. Herunder er inkludert sandfang, material- 
transport, tømmemuligheter osv. I rapporten fore- 
slåes at trykksjakt erstattes med trykktunnel og at 
fordelingsbassenget utføres lukket med trykkluft- 
pute. VHL vil føre arbeidet videre når prosjektet 
er kommet lenger fram. 

B-21 Vassdrags- og havnelaboratoriet ved NTH (VHL): 
Delrapport nr. 3: 
"Jotunheimen kraftverker. Breheimen, Fåbergstøl 
pumpekraftverk. Vurdering av vannveien." 
Datert 5. juli 1971. 

Rapportene til VHL inneholder en vurdering av vann- 
vegen til Fåbergstølverket. Herunder er inkludert 
overføringstunneler, trykksjakt, sandfang, samt øvre 
og nedre fordelingsbasseng. 

B-22 Vassdrags- og havnelaboratoriet ved NTH (VHL): 
Delrapport nr. 9: 
"Jotunheimen kraftverker. Stabilitet av fordelings- 
basseng. Vurdering av tverrsnittene av åpne stige- 
sjakter ut fra hensynet til stabilitet av frekvens- 
reguleringen". 
Datert 29. februar 1972. 

VHL's rapport går på stabilitetsforholdene ved for- 
delingsbasseng. Ialt er 7 av Jotunheimverkene 
prøveregnet (kontrollert). Det viser seg da at de 
tverrsnitt man kommer frem til ut fra kravet til 
stabilitet ved massesvingninger også holder for 
kravet om frekvensstabilitet. 

B-23 AB Prospector, Stockholm 
"Rapport 6ver seismiska unders6kningar f6r Jotun- 
heimen Vest 1969". 
Datert 20. februar. 

Rapporten gir resultater 
sommer/høst 1969 på ialt 
Øst og Vest-Jotunheimen. 
disse områder "dekket": 
dal og Bødalsvatn. 

fra seismiske målinger 
17 forskjellige områder i 
Fra Breheimens del er 
Oppljosvatn, Langvatn, Bø- 
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B-24 NVE-Statskraftverkene: 
"Kostnadsoverslag Storbreheimen". 
Datert juli 1973. 

Overslaget om er utarbeidet av SBA og SBP i felle- 
skap gir kostnadene for Storbreheimen i 73-kroner. 
Prosjektet er ikke lenger aktuelt. 

B-25 NVE-Statskraftverkene 
"Kostnadsoverslag Breheimen". 
Datert nov. 1972. 

Overslaget for Breheimen er utarbeidet av SBA. Det 
er senere erstattet av B-76. 

B-25A NVE-Statskraftverkene: 

Justert overslag for Breheimenverkene. Rapporten er 
erstattet av B-76. 

B-26 NVE-Vassdragsdirektoratet. Hydrologisk avdeling: 
"Isohydatkart Jostedalen-Mørkridsdalen". 
Datert 1972 

Isohydatkartet er erstattet ved ny utgave av april 
1979, 

B-27 NVE-Vassdragsdirektoratet. Grunnvasskontoret: 
"Betenkning vedrørende grunnvannsundersøkelsene i 
Jostedal og Mørkridsdal". 
Datert 12. september 1970. 

Grunnvannskontorets betenkning dekker grunnvassnitt- 
ene ved Myklemyr, Fossøy, Sperle, Espe og Gjerde. 
Punktene er senere justert og det har også kommet en 
del nye punkter i samband med Leirdølareguleringen. 
Undersøkelsene fortsetter. 

B-28 NVE-Vassdragsdirektoratet: 
Glasiologiske undersøkelser i Norge i 1972. 
Datert februar 1974 

Rapporten tar for seg massebalansen på ialt 14 breer 
i Norge i 1972. Jostedalsbreen er aktuell i Bre- 
heimsammenheng. Her er målinger gående på Vesle- 
dalsbreen, Nigardsbreen og Tunsbergdalsbreen. 
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B-29 NVE-Vassdragsdirektoratet. Iskontoret: 
Rapport 3/70: 
"Hydrografiske undersøkelser i indre del av Sogne- 
fjorden". 
Datert januar 1970. 

Iskontorets publikasjon er en presentasjon av alle 
tilgjengelige data som kan ha betydning for prob- 
lemet med islegging i indre Sognefjord. 

B-30 NVE-Vassdragsdirektoratet: 
"Notat vedrørende isforholdene i Jostedøla". 
Datert 9. oktober 1970. 

Iskontorets rapport var foreløpig. Den er erstattet 
av B-40. 

B-31 Konsulenten for ferskvannsfisket i Vest-Norge: 
"NVE-Statskraftverkene Jotunheimen Vest. Fiskeri- 
biologiske undersøkelser 1969". 
Datert februar 1971. 

Rapporten er å karakterisere som en summarisk fakta- 
rapport om de fiskeribiologiske forhold på begge 
sider av Jostedalsbreen. Ny rapport om de samme 
forhold vil foreligge· vinteren 1980. (Se B-132 og 
B-133) 

B-32 Den Norske Turistforening: 
"De turistmessige og rekreative verdier i Jotun- 
heimen og Breheimen": 
Rapport utarbeidet i 1970. 

Rapporten er ført i pennen av cand.philol Jan 
Gausemel. Den gir en omtale av fotturismen slik den 
har vært, er og vil bli i Jotunheimen Breheimenom- 
rådene. Morgendagens fotturisme i Breheimen vil 
iflg. Gausemel bli sterkt berørt av en evt. utbygg- 
ing. 

B-33 Utskrift av rettsbok for Indre Sogn Herredsrett: 
"Underskjønn for fallretter i Jostedals- og Mørkris- 
vassdragene". 
Avhjemlet 29. oktober 1966. 

Salget av fallrettene i Mørkridsdalen og i Joste- 
dalen bygger på Vassdragsdirektoratets plan av 11. 
juni 1965. 

2638aWR 
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B-34 Andersson og Skjånes A/S (Asplan): 
"Utviklingsanalyse for Luster". 
Utarbeidd for Luster kommune september 1971. 

Asplans rapport gir en analyse av den fremtidige 
utvikling i Luster kommune. Rapporten konkluderer 
med at den noe uheldige utvikling i Luster må 
snues. Det krever økt innsats og konkrete opplegg. 
Asplan har antydet et slikt opplegg i ialt 9 
punkter. 

B-35 Økoplan A/S, Trondheim: 
"Notat og arbeidsrapporter vedrørende generalplan 
for Stryn". 
Datert september 1969 og oktober 1970. 

Nct-atet til Økoplan omhandler 
utbygningskonsekvenser samt diskusjonsgrunnlag for 
valg av vekstmønster i Stryn kommune. 

De fire arbeidsrapportenes titler indikerer hva man 
tar for seg: 
Rapport 1: 

Rapport 2: 

Rapport 3: 

Rapport 4: 

Befolkningsutviklingen og 
befolkningsstrukturen. 
Næringsgrunnlag og økonomisk 
aktivitet. 
Sentrumsfunksjonene. Struktur og 
utviklingstendenser. 
Sysselsettings- og befolkningsprogram 

B-36 NVE - Statskraftverkene: 
"Eiendoms- og rettighetsforhold Mørkri- og 
Jostedalsvassdraget". 
Datert januar 1971. 

Grunnlagsarbeidet for "eiendomsboka" for Jostedalen 
og Mørkri ble foretatt over 3 sommersesonger i 
årene 1968-70. 

Jordskiftekandidat Sæbø ved Skjønnskontoret (SBS) 
har hatt ansvaret for redigeringen av boka. 

B-37 NVE - Statskraftverkene: 
"Eiendoms- og rettighetsforhold Stryne- og 
Loenvassdraget". 
Datert september 1972. 

Boka er analog til B-36 i opplegg. Markarbeidet ble 
utført i 1968-69 og Sæbø ved SBS har også her stått_ 
for redigeringen. 
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B-38 

B-39 

NVE - Statskraftverkene: 
"Beregning av tapt energiproduksjon i Loen 
kraftverk ved pålagt tapping i Loelva". 
Datert desember 1973. 

I notatet er det ikke tatt noe standpunkt til 
minstevassføringer i Loelva. Produksjonstapet ved 
forskjellige minstevassføringer vinter som sommer 
er beregnet. 

Universitetet i Oslo 
Institutt for folkelivsgransking: 
"Etnologisk feltarbeid i Jostedalen 1972". 
Datert 15. januar 1974. 

Rapporten til Institutt for folkelivsgranskning gir 
resultatet av feltarbeidene i Jostedalen i 1972. De 
omtalte områder ligger i Øvre Jostedal, nærmere 
bestemt i Mjelvær-og Fåberg grendene med 
tilliggende utmarksområder. Det er pga. 
vassdragsreguleringsplanene lagt særlig vekt på de 
kulturhistoriske registreringsarbeider i områdene 
ved Fåbergstøl og Øystøl. 

B-40 NVE - Vassdragsdirektoratet. Rapport nr. 5/73: 
"En vurdering av mulige virkninger på 
vanntemperatur og isforhold i berørte vestlige 
vassdrag og i indre Nordfjord." 
Datert desember 1973. 

Iskontorets rapport som er utarbeidet av 
Statshydrolog Randi Pytte Asvall, tar for seg 
Breheimplanen av 1973. Den er en parallell til 
tidligere utarbeidet rapport for vassdragene på 
østsiden. Rapporten er uaktuell. 
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B-41 NGI-rapport nr. 71625-3: 
"Jotunheimen Vest. Fåbergstøldammen HRV 526. 
Forprosjekt med kostnadsoverslag." 
Datert 4. desember 1972. 

NGI's rapport er ikke lenger aktuell. 

B-42 NGI-rapport nr. 71625-4: 
"Jotunheimen Vest. Vurdering av rasfare og erosjon 
ved regulering av Styggevatnet". 

NGI's rapport vedr. Austdalsvatn - Styggevatn 
konkluderer med at det ikke vil oppstå utrasninger 
fra fjellsidene omkring magasinene. Videre sies det 
at en eventuelle kalving av breen i indre del av 
Austdalsvatnet ventes ikke å danne så store bølger 
at dammen skades. 

B-43 NGI-rapport nr. 71825-5: 
"Jotunheimen Vest. Fåbergstøldammen. Vurdering av 
rasfare og erosjon i forbindelse med reguleringen." 
Datert 11. april 1973 

Rapporten til NGI indikerer ikke noen faremomenter 
i rassammenheng ved Fåbergstølmagasinet. 

Man regner med steinsprang vår og høst fra 
dalsidene. Rene fjellskred vil ikke forekomme. 
Eventuell utrasning av urene ved hurtig nedtapping 
kan forekomme. Men sikkerhetsfaktoren er vurdert 
til større enn 1 ved en ev. slik utrasning. 

B-44 NVE - Statskraftverkene (SBG): 
"Mulighetene for å etablere et lokkevassmagasin i 
Strynevatnet.11 
Datert mars 1974. 

B-45 

Utredningen til Generalplankontoret vurderer 
muligheten av å nytte Strynevatnet som 
reguleringsmagasin med henblikk på fisket i 
Strynselva. Det hydrologiske bilde blir klarlagt, 
plassering og utforming av dam angis foruten at 
disponeringen av magasinet skisseres. 

NVE - Vassdragsdirektoratet (VHG): 
"Grunnvannsmålinger i Stryn og Loen." 
Datert juli 1975. 
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Rapporten til NVE's grunnvasskontor gir en 
sammenfatning av grunnvassundersøkelsene i Stryn i 
1973 og 1974. Måledataene er analysert og det er 
gitt grafisk fremstilling av resultatene. De målte 
områder ligger langs Bødalselva, Loelva, 
Stryneelva, Erdalselva og Hjelledøla. 
Undersøkelsene i··Stryn/Loen fortsetter. 

B-46 NVE - Statskraftverkene/fotograf Tanning, Stryn: 
Fotoserie av Loelva ved forskjellige vannføringer i 
tiden 6. juni 1973 - 15. oktober 1974. 
Datert mars 1975. 

I boka er det gitt en fotografisk fremstilling av 
Loelva ved forskjellige vassføringer. Fotos er tatt 
ved disse vassføringer: 
5, 7, 16, 19, 25, 31, 43, 50 og 80 m3/sek. 

B-47 Det Norske Meteorologiske Institutt (MI): 
"Førebels utgreiing om tenkjelege, lokale 
klimaendringar i Indra Nordfjord og Ottadalen på 
grunn av det planlagde vassdragsreguleringane i 
Jotunheimen." 
Datert mai 1974. 

MI's vurdering bygger på data fra målinger siden 
1970 på østsiden og fra målinger· siden 1971 på 
vestsiden. Rapporten er ikke ienger aktuell. 

B-48 Erstattet av B-11. 

- . 
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B-49 Institutt for folkelivsgransking: 
"Etnologisk feltarbeid i Loen sommaren 1973". 
Datert 31. januar 1974. 

Rapporten som er utarbeidet av Turid Taksdal, 
bygger på intervjuer, observasjoner og målinger 
sommeren 1973 i'todalen. Undersøkelsen ble i 
hovedsak konsentrert om utmarksnæringen, særlig 
beitebruksformen. Turid Taksdal kommer i rapportens 
konklusjon inn på verning av kulturminner i Lodal: 

"Dersom ein skal leggje fram konkrete forslag om 
kva som bør vernast og korleis dette kan gjerast, 
må-det verte ei subjektiv-vurdering. I fyrste 
rekkje vil eg nemne husa på setrar og beiteplasser, 
og særleg dei større anlegga på Breng og 
Bødalsetra. Eit ideelt ynskjemål frå ein etnolog 
vil då vere at alle hus .cg anlegg, også fjøsa, bør 
takast vare på,-fordi dei til saman utgjer eit 
heile, som ledd i eit system. Korleis dette kan 
løysast på praksis, har bygdefolka sjølve til dels 
vist, ved den måten dei vøler og brukar sela sin 
på. Og det er gledeleg at enkelte også har behalde 
noko av den gamle innreiinga. Større problem er det 
med fjøsa, sidan det er vanskelegare i finne nye 
funksjonsområde for desse. På Breng er fjøsa i 
talleg god stand, verre er det på Bødalsetra. Der 
er fleire av dei så forfalne, og dessutan så store, 
at det ville koste mykje å setje dei i stand og 
halde dei ved like. 

Men husa er ikkje det einaste som bør venast og 
minnast. Gamle vegar og stigar kunne t.d. haldast 
ryddige, og i det minste nokre av utslåttene og 
teigane burde merkjast opp, ikkje berre på kart, 
men også i terrenget. I omrdet finst det mange 
staselege alme-navar og andre nava tre. Desse kunne 
fortene å verte freda. 

Det er å vone at korkje vassdragstbygging, turisme 
eller moderne driftsformer på gardane vil verte så 
omfattande og inngripande at heile. kulturlandskapet 
rundt Lovatnet vert eit anna, men at i alle fall 
ein del av det kan vernast for ettertida og gå inn 
i ein ny samanheng. fl 

B-5O Utgår 

B-51 NVE - Statskraftverkene (SBG): 
"Kostnadsoverslag for Breheim-verkene med Øvre Otta 
overført. fl 
Datert juli 1973. 

Overslaget til SBG for Storbreheimen er uaktuell. 
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B-52 Hagebruksutvalet i Sogn og Fjordane landbruksselskap: 
"Hagebruks- og gartnernæringa i Sogn og Fjordane." 
Datert november 1971. 

Hagebruksutvalets utgreiing har delt fylket i 
klimasoner og deretter gitt en oversikt over de 
høvelige fruktsor.ter i de respektive soner. Det er 
særlig sone 6, Loen, som har interesse i 
Breheimensammenheng. 

B-53 NVE - Statskraftverkene: 
"Simuleringsberegninger for Jotunhei.m-verkene." 
Datert februar 1974. 

Rapport B-53 er uaktuell. 

B-54 NVE - Statskraftverkene, Kraftledningsavdelingen 
(SKG): 
"Alternative forslag til kraftledningstraseer." 
Datert mai 1974. 

Planen t l  SKG gir en fremstilling av de 
forskjellige muligheter for ledningsforbindelser som 
finnes. Deres viktighet og plass i nettet er også 
tatt med. Likeså er det gitt en geografisk 
beskrivelse av de enkelte traseer foruten 
kommentarer til de viktigste vurderingskriterier. 
Linjeboka blir våren 1980 erstattet av ny utgave: 

B-55 NGI-rapport nr. 73409-1: 
"Vurdering av snøskedfare Lovatnet - Kjenndalen." 
Datert 1. november 1973. 

Rapporten til NGI gir en oversikt over de 
potensielle snøskredområder i Lodal/Kjenndalen. 
Bakgrunn for rapporten er en befaring i februar 1973 
der representanter fra NVE - Statskraftverkene og 
NGI deltok foruten lokal kjentfolk. I rapporten 
anbefaler NGI at anleggsvirksomheten i Kjenndalen 
trekkes så langt nord/vest som mulig. Når det 
gjelder linjetraseen langs Lovatnet regnes ikke 
snøskred/steinsprang som noe vesentlig problem.· 
Dette forutsetter imidlertid at mastene ikke 
plasseres innenfor de 12 snøskredfarlige områder. 

B-56 • NGI-rapport nr. 73410-1: 
"Snøskredundersøkelser i Jostedalen." 
Datert 27, mai 1974 
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NGI's undersøkelser er foretatt ved Nigardsvatnet og 
i området mellom Fåberg og Fåbergstøl (Stordalen). 

I rapportens sammendrag sies: 

"Ved Nigardsvatnet er det påvist flere store 
skredområder som·bør tas hensyn til ved plassering 
av tverrslag og anleggsleir. Eventuelle arbeidsteder 
vest for "vestre påhuggsplass" vil høyst sannsynlig 
bli utsatt for store snøskred, en eller flere ganger 
pr. vinter. Det er mulig å finne en sikker 
påhuggsplass mellom Seljeskredfonn og Bjørnalifonn, 
men adkomsten blir da usikker. Øst for Bjørnalifonn 
er det en gunstig påhuggsplass i Rotnagjølet. Her er 
det fjell i dagen på trygg avstand fra mulige skred 
og steinsprang, og tilgrensede områder egner seg 
godt for plassering av anleggsleir. 

I Stordalen vil tre skredområder ha betydning for en 
anleggsvei mellom Fåberg og Fåbergstølen. Vetlefonna 
og Brattbakkene anses for å være farligst for 
trafikken på veien. Skredfaren kan helt eller delvis 
unngås ved henholdsvis omlegging av eksisterende 
vei, eller ved etablering av en varslings- og 
beredskapstjeneste." 

B-57 NGI-rapport nr. 73410-2: 
"Snøskredundersøkelser ved Videseter." 
Datert 19. juni 1974. 

Rapportens konklusjon siteres: 

"NGI har undersøkt skredfaren ved et planlagt 
påhuggsområde ved Videseter Hotell. Vesentlig på 
grunn av store snømengder og nedbørintensiteter har 
vi funnet at det er muligheter for at skred kan nå 
ned mot veisvingen nedenfor Videseter. Skred med 
såpass stor utbredelse vil sannsynligvis ikke være 
årvisse, men utover dette er det ikke mulig å angi 
noen frekvens for slike skred. Lenger oppe i uren 
kan det imidlertid ventes årvisse skred. 

Umiddelbart nord for veisvingen anser vi forholdene 
betryggende med hensyn til plassering av påhugg". 

B-58 Sivilingeniør Jae. B. Eide: 
"Beregning av skatter og konsesjonsavgifter." 
Datert 8. april 1975. 

Siv. ing. Eides oversikt som nå ikke lenger er 
aktuell konkluderer slik: 
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"Denne oversikt gir som resultat at de samlede 
inntekter av skatter og konsesjonsavgifter under de 
anførte forutsetninger skulle bli så noenlunde av 
samme størrelsesorden for begge alternativer både 
totalt og fordelt på øst og vestlandskommunene. Det 
vil igjen si at _disse beregninger i og for seg ikke 
skulle gi noen ·begrunnelse for hvilket alternativ 
som bør velges. 

Når valget av utbyggingsplan skal avgjøres er det 
vel derfor rimelig å anta at det ved siden av et 
rent teknisk og kraftøkonomisk syn også kommer til å 
bli politiske og miljøvernmessige betraktninger som 
vil komme sterkt inn i bildet." 

Siv.ing. Eide kom senere (mars 1976) med et 
supplement til sin uttalelse. Den er gitt nr. B-72. 

B-59 NVE - Statskraftverkene, Generalplankontoret (SBG): 
"Flaumer i Jostedøla før og etter regulering" 
Datert november 1974. 

Rapporten til SBG vurderer tre ulike flomsituasjoner 
i Jostedøla for de to hovedalternativene. Videre er 
det beregnet flom med ulike frekvenser. 
Rapporten er,uaktuell. 

B-60 NVE - Vassdragsdirektoratet: 
"Materialtransport i norske breelver 1974.11 
Datert august 1975. 

Det er i Breheimensammenheng særLig omtalen av 
Nigardsbreen som er av interesse. Observasjoner har 
gått siden 1968 ved Nigardsvatnet. Her presenteres 
dataene for 1974. Målingene her og andre steder 
synes nå å indikere at ca. 40 % av den totale 
material:ransport i Breelva/Jostedøla er 
bunntransportert. 

B-61 Utgår. 
Rapporten er gitt nummer B-75. 
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B-62 Universitetet i Bergen, Historisk Museum: 
"Arkeologi ved Fåbergstøl, Styggevatnet, 
Austdalsvatnet og Kupevatnet". 
Datert 19.12. 1974 

Etter befaring i juli/august 1974 konkluderte 
Historisk Museum·ved Universitetet i Bergen slik: 

"På grunnlag av den kunnskap vi førebels har om 
området, kan såleis ikkje Historisk museum sjå at ei 
utbygging etter det føreliggjande planane vil føre 
til vesentleg skade eller ulemper på reine 
arkeologiske interesser. Legg ein derimot ei 
fagleg- og ålmennpedagogisk vurdering til grunn, må 
Styggevatn/Austdalsvatn-området seiast å ha 
vesentlege kvalitetar som eit demonstrasjons= og 
referanseområde for ei forståing av det eldste 
steinalderlandskapet. Slik vurdert vil fylgjeleg eit 
ikkje uvesentleg kulturhistorisk dokument gå tapt 
ved ei magleg utbygging." 

B-63 Norges Bondelag: 
Jordbruks- og fiskeinteressene i Loen uttaler seg 
ang. Jotunheim-utbygginga. (Planen av 73). 
Datert 15.4.1975. 

Det er h.rettsadvokat Knut Larsen som har ført 
uttalelsen om jordbruks- og fiskeinteressene i 
permen. Som vedlegg til uttalelsen følger også en 
betenkning av 16. 12.74 fra Hydroconsult - siv.ing. 
Erik Ræstad. 

Uttalelsen er ikke lenger aktuell. 

B-64 Ing. A.B. Berdal: 
"Beregning av skatteinntekter og konsesjonsavgifter 
til Stryn kommune." 
Datert 28.3. 1974 og 28.5.74. 

Berdals beregninger av 28.3.74 er korrigert ved 
tilleggsberegningene av 28. mai. Ifølge disse anslag 
vil Stryn kommune ved en Breheimutbygging få en 
årlig inntekt på ialt 6,2 mill. kroner. 

Beregningene er ikke lenger aktuelle. 
Beregningene må sees i sammenheng med siv.ing. ides 
beregninger (B-58 og B-72). 

B-65 Ing. A.B. Berdal: 
"Oppfylling for Statskraftverkene i Strynevika - 
Stryn sentrum. Forslag til grunnundersøkelsesprogram 
og prosjekt." 
Datert 23. april 1975. 
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Berdals rapport vurderer et prosjekt med oppfylling 
av Strynevika. Fyllingen som er beregnet til ca. 
3.5 mill. kroner vil bestå av stein og morene i tipp 
og dertil sand som pumpes opp. 

B-66 NGI-rapport nr. 73412-3. 
"NVE - Breheimen. Vurdering av faren for snøskred 
langs alternative kraftlinjetraseer i Breheimen." 
Datert 30. mai 1975 

Rapporten til NGI vurderer faren for snøras langs 
linjetraseen i området Mysubytt - Sprangdalen - 
Sprongdalen - Øystøl. Konklusjonen er at man antar 
at kraftlinjetraseen kan legges relativt trygt for 
skred mellom Sota seter og Fåbergstøl. 

B-67 NVE - Vassdragsdirektoratet, Brekontoret (VHB): 
"Undersøkelse av lagdelte bunnsedimenter fra Lovatn." 
Datert 29. september 1975. 

VHB's rapport omtaler sedimentmålingene i Lovatnet i 
1975. Hensikten var å finne fram til et mål for 
beregning av den årlige finmassetilførsel til 
Lovatnet. Ved studium av de lagdelte slamavleiringer 
har man vært istand til å påvise de maksimale 
avleiringer enten disse skyldes a s  eller 
storflommer. Det endelige mål er å finne et mål for 
hvilke tidsrammer som er ute og går når det er snakk 
om tilslamming av Lovatnet. 

2912aGJS 
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B-68 Vassdrags- og havnelaboratoriet (VHL) notat 600895: 

"Noen kommentarer om ferskvannsavløp til Nordfjord." 
Datert 10.3.75. 

I notatet til VHL er gjengitt beregningseksempler på om- 
fanget av den tvungne medriving av sjøvann som et over- 
flateutslipp av ferskvann må kunne forventes å forårsake. 
Det gis en overslagsmessig vurdering av muligheter til 
forsalting av undervannets avløp i fjorden (tvungen inn- 
blandingsprinsippet) 

B-69 Hedmark/Oppland Distriktshøgskole - Skrifter 1975:2: 

"Ønsker bygdefolket kraftutbygging i Jotunheimen/Bre- 
heimen?" 
Datert 24.4.75. 

Rapporten erforfattet av Reidun og Jon Teigland ved Dist- 
riktshøgskolen på Lillehammer. Det gis i rapporten en 
oversikt over de viktigste resultater fra en systematisk 
meningsmåling om utbyggingsplanene i Jotunheimen/Breheimen. 

Undersøkelsen som ble foretatt vinteren 1975 omfatter inn- 
byggere i kommuner både på østsiden og vestsiden. 
Undersøkelsen som gikk på planene av 73 er ikke lenger 
aktuell. 

8-70 Meteorologisk Institutt (MI): "Ein kort karakteristikk av 
klimaet i Loen" . 
Datert 2.3.73. 

Notatet til MI er forfattet av statsmeteorolog P. E. Nord- 
lie. Den er i 1974 avløst av den fyldigere rapport 8-47. 
Senere er også rapportene 8-83, 8-84, 8, 95 og 8-134 
kommet til. 

B-71 Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk: (DVF), Trondheim: 
Rapport 3-1976. "Småviltundersøkelsene i Jotunheimen/Bre- 
heimen 197 4 og 1975". 
Datert februar 1976. 

I DVF's rapport gir en vurdering av skade- virkningene på 
småviltet ved en ev. regulering i Jotun- heimen/Breheimen: 

I rapporten bedømmes alternativet Øvre Otta mot vest som 
det som vil gi minst skadevirkninger for småviltet. Av 
områdene på vestsiden er særlig Fåbergstølgrandane pekt 
ut som et faunamessig viktig område. 
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B-72 Jae. B. Eide: 
"Skatteberegning Breheimen/Jotunheimen." 
Datert 11. 3. 76. 

Siv.ingeniør Eides beregning av skatter og avgifter er en 
videreføring av hans tidligere beregninger fra april 1975 
(Se B-58). Når det gjelder Stryn kommune har også Berdal 
avgitt beregning av det samme (Se B-64). 
Beregningene går på '73 planen og er ikke lenger aktuell. 

B-73 Utvalg for landsbruksmeteorologisk forskning (ULMeF): 
"Jotunheimen - Breheimen. Vurdering av vekstklimatiske 
forhold." 
Datert 31. 5. 76. 

ULMeF's rapport er et supplement til tidligere utalelse av 
28.11.73 (B-11) For vassdragenes del er tidligere uttalt: 

"Utvalget har i tidligere uttalelser drøftet eventuelle 
virkninger av vassdragsreguleringen på planteproduksjonen 
i det aktuelle området: Etter forskjellige overlegninger 
kom en fram til at den reduserte vannføring i elvene i 
veksttida, og de virkninger denne måtte ha på lufttempera- 
tur og luftfuktighet, ikke ville gi målbare utslag på 
plantenes vekst og utvikling utenfor elvens umiddelbare 
nærhet. Det må her tas et lite forbehold for den nederste 
del av Lodalen, der tørrlegging av Loelva kan medføre en 
senking av minimumstemperaturen i luft med 0,2oc i 
stille klare netter (Nordlie 1974). Som nevnt kan denne 
økning i frostfare om høsten elimineres ved vannutslipp 
eller terskelbygning. 

Utvalget mener videre at det ikke vil kunne påvises noen 
forsinket temperaturoppgang om våren som følge av redusert 
vannføring og bort-regulert vårflom. Det er heller ikke 
grunn til å anta at den ubetydelinge økning i forekomst av 
frostrøyk som er ventet ved Lovatnet, vil ha noen målbar 
uheldig virkning på overvintrende planter. En må imidler- 
tid regne med at det på enkelte lokaliteter kan bli dår- 
ligere vanntilgang til plantene når grunnvannet senkes." 

I vurderingen til ULMeF av mai 1976 (B-73) går man så inn 
mer konkret på spørsmålet om virkninger på vekstforholdene 
pga. store ferskvannsutslipp: 

"For det spesielle spørsmålet som er reist i forbindelse 
med de store ferskvannsutslipp i fjorden etter reguler- 
ingen må en ta utgangspunkt i at fjorden blir oftere og 
sterkere isdekket, og at det i kaldværsperioder med islagt 
fjord kan.bli en lågere minimumstemperatur. Det er antydet 
at lufttemperaturen kan bli redusert med ca. 20c, men 
det er mulig at virkningen kan bli sterkere eller svakere 
enn dette. Aktuelle spørsmål i denne sammenheng er hvor 
denne temperatursenkningen vil gjøre seg gjeldende, varig- 
heten av den, hvor ofte den vil inntreffe og hva tid på 
året. Det finnes ingen sikre svar her, og de slutninger 
som blir gjort, er ·derfor upresise. 
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Der terrenget er flatt fra stranden og innover, er det 
sannsynlig at temperaturnedgangen vil merkes noen hundre 
meter fra stranden, men som det er nevnt tidligere, har en 
ikke kunnet registrere noen effekt av isdekket fjord i en 
avstand av 500 m 45 m.o.h. Virkningen vil antakelig være 
målbar i noe større høyde; - men den vil avta et ter hvert." 

Cm de biologiske virkninger pga. lavere temperatur i kalde 
perioder sies det bl. annet: 

"For gras må en anta at den antydede temperaturnedgang 
ikke vil gi målbare virkninger på overvintringen. Det er 
først og fremst grasskader pga. vekslende vinterklima." 

Når det gjelder en skade på frukttrær sier ULMeF blant 
annet: 

"Ut fra de resultater som er nevnt foran, kan en neppe 
utelukke at den temperatursenkning som må ventes i kald- 
værsperioder etter reguleringen, kan gi enkelte uheldige 
virkninger på frukttrær. Selv om vinterskader jevnt over 
er sjeldne på Vestlandet, kan en ikke se bort fra at det 
på enkelte lokaliteter og under bestemte uheldige kombina- 
sjoner av overvintringsfaktorer kan skje en målbar endring 
i ugunstig retning. Det kan bli lengre og hyppigere peri- 
oder med nedsatt minimumstemperatur i snøfattige vintrer, 
og dette kan føre til en viss økning i omfanget av rot- 
skader og ut tørking. Under spesielle forhold kan vel noe 
tilsvarende tenkes for oerjordiske skader på frukttrær. 

Den temperatureffekt som er antydet, vil som nevnt variere 
med terrengforhold, avstand fra fjorden, etc. Det samme 
gjelder eventuelle virkninger av nedsatt temperatur på 
overvintringen hos frukttrær. Det er derfor sannsynlig at 
enkelte frukthager kan bli mer utsatt enn andre. Dette må 
trekkes inn i bildet hvis en vil vurdere hvilke økonomiske 
følger en sterkere islegging av fjorden vil få for dette 
spørsmålet." 

Om bærbusker og ev. skadevirkninger sies det: 

"Bærbusker er gjennomgående mer hardføre enn frukttrær, og 
det er lite sannsynlig at en hos disse vil kunne påvise 
uheldige utslag etter en regulering. Den temperatureffekt 
som er ventet, vil etter alt å dømme heller ikke virke i 
uheldig retning når det gjelder faktorer som bestemmer 
overvintringsevnen hos jordbær. 

B-74 NGI-rapport nr. 73412-1. 
"Vurdering av faren for nøskred langs alternative kraft- 
linjetraseer i Breheimen". 
Datert 5 . 12 . 7 3 . 
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NGI-rapporten bygger på sommerbefaring i 1973 av områdene 
Sotaseter - Fåbergstøl, Sognefjell - Høydalen og Bråtå - 
Raudalen - LGm - Tesse. For første område (Sota - Fåberg) 
er det også rapport fra en vinterbefaring (Se B-66). 
Sammendraget refereres: 

"NGI har etter oppdrag fra NVE, Fjernledningskontoret, 
vurdert enkelte fremtidige kraftlinjetraseer i Breheimen. 
Linjen Sotaseter - Fåbergstølen vil måtte passere gjennom 
skredfarlige områder, men vi antar at man ved åta hensyn 
til skredfaren kan få plassert mastene slik at mulighetene 
for at disse skal treffes av snøskred blir små. Hvis nød- 
vendig er det mulig å beskytte særlig utsatte master slik 
at disse ikke ødelegges av eventuelle skred. Fallhøydene 
innenfor de aktuelle skredområder er relativt beskjedne, 
og vi regner derfor ikke med at trykkvirkninger fra skred 
som passerer linjen_uten å treffe master skal kunne skade 
linjen. 

Før linjen fastlegges endelig vil det være av betydning å 
få registrert eventuelle skred i de mest utsatte partier 
fra og med kommende vinter. 

For linjealternativet over Sognefjellet er skredfaren 
etter vår mening liten, men snøsigskader vil kunne fore- 
komme, særlig i østvendte og nordøstvendte skråninger. 
Tilsvarende gjelder også for fjellovergangene ved de øv- 
rige alternativer. Strekningen Sotaseter-Dønfoss-Lom vil 
heller ikke by på skredproblemer bortsett fra skredet fra 

• Tverrf jell et ved Bismo. 

Når det endelige trasevalg er foretatt vil vi gjerne, hvis 
nødvendig, være behjelpelig med mastenes endelige plasser- 
inger i de partier hvor det kan være tale om snøskredfare 
eller snøsig som kan tenkes å skade master." 

B-75 VHL-rapport 602010: 
"Tvungen innblanding av sjøvann i avløpsvann fra Loen 
kraftverk, Nordfjord." 
Datert 15.12.76. 

VHL's rapport er resultatet av en større VHL undersøkelse 
som g i k k  ut på: •11å foreta vurdering av om en ved konstruk- 
tive tiltak på kraftverks avløpet fra Loen kraftverk kunne 
unngå en forverring av issituasjonen i Nordfjord." 
Rapportens konklusjoner siteres: 

"Brakkvannsutstrømningen fra Nordfjord "kontrolleres" ved 
Måløy som følge av fjordens smale bredde der. Oppholds- 
tiden for aktuelle ferskvannsavløp til Nordfjord ligger 
mellom 2 til 3 uker. 



Tykkelsen på brakkvannslaget varierer med vindblanding, 
inn- og utstrømninger til fjorden i vannmassene like under 
brakkvannslaget samt ferskvannstilførselen. Typiske brakk- 
vannslagstykkelser for forholdene etter en eventuell regu- 
lering ligger i området 8-10 m. Det er da forutsatt en 
tvungen blanding mellom avløpsvann og sjøvann i forholdet 
1:15 til 1:20. 

Nyttes en luft-temperatur på -1ooc, stille vær og 
100 m3;s ferskvannsavløp som utgangspunkt, vil en 
tvungen blanding mellom avløpsvann og sjøvann i forholdet 
1:20 være tilstrekkelig til å forhindre at avløpsvannet 
fører til is. Nyttes isteden -50C som luft-temperatur, 
er det tilstrekkelig med en blanding på 1:15. I fjordens 
indre deler forventes midlere overflatetemperatur da etter 
regulering å bli noe høyere enn de er idag, mens de fjord- 
ens ytre deler kan bli noe lavere. I sidefjordene ventes 
ingen mindre blanding, mer.sen reduksjon vil fordre større 
blanding. 

Nyttes et dykket utslipp med to avløpsrør, vil en for et 
100 m3/s utslipp kunne oppnå den nødvendige blanding av- 
løpsvann-sjøvann. Avhengig av utslippsdypet fordrer dette 
en energi tilsvarende 2-4 meter vannsøyle for en blanding 
1:20. Det høyeste energibehovet refererer seg til det 
grunneste avløpet (5 m), mens det laveste energibehovet 
refererer seg til det ypeste avløpet (30 m). Forsøkene 
viser at gjennomblandingen i brakkvannslaget bedres ved 
enten å øke utslippsdypet eller utløpshastigheten. 

Eventuelle strenge kuldeperioder vil kunne møtes med øk- 
ning i dr•iftsvannføring eller manøvrering av stengeluker 
på avløpet. 

B-76 NVE - Statskraftverkene, generalplankontoret (SBG). 
"Kostnadsoverslag for Breheimen". 
Datert 7.2.77. 

SEG-notatet inneholder overslag for Breheimen med 
kostnadsnivå 1.10.76. Overslaget er ikke lenger aktuelt. 

B-77 NVE - Statskraftverkene, Generalplankontoret (SBG): 
"Vurdering av konsekvensene ved å sløyfe Grasdøla og Vide- 
døla ved Breheimutbyggingen". 
Datert 22. 6. 77. 

Notatet inneholder resultater fra simuleringsberegninger 
med og uten elvene Grasdøla og Videdøla, i tillegg til 
beregninger over de besparelser man oppnår ved å sløyfe de 
to elver. 
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Resultatene viser at de to elvene representerer en kraft- 
produksjon på 163,8 GWh i Breheimverkene, fordelt med 
152,8 GWh på Lodal kraftverk og 11 GWh på Loen kraftverk. 

I det samlede norske vannkraftsystem representerer elvene 
en kraftverdi på ca. 190 mill. kr. (Fastkraftverdi satt 
til 13 øre/kWh). 

Anleggskostnadene for· Breheimutbyggingen vil ved å utelate 
Grasdøla og Videdøla kunne reduseres med ca. 120 mill. kr. 
(Kostnadsnivå 3 kv. 1976). 

Verdien av overføringen av de to elver er ved simulering 
funnet lik 190 mill. kr, mens de besparelser man oppnår 
ved å sløyfe overføringen er funnet lik 120 mill. kr. 
Dette betyr en reduksjon i netto nytteverdi på 70 mill. kr. 
Notatet er uaktuelt. 

B-78 NGI-rapport nr. 73412-3B. 
"Vurdering av snø- og skredforhold for kraftlinjetraseen 
Loen - Loskardet - Tverrdalen og Loen - Loskardet - Knuts- 
dalen." 
Datert 16.9.76. 

NGI-rapporten konkluderer slik: 

"Norges Geotekniske Institutt har vurdert snø- og skred- 
forhold for kraftlinjetraseer Loen - Loskardet - Tverr- 
dalen og Loen Loskardet - Knutsdalen, Stryn. Begge 
alternativ vil krysse terreng hvor det går store skred. 
Fram til Loskardet går det skred ned i Lundedalen og man 
må 500 - 600 mut i Lundedalen for å finne sikkert maste- 
punkt. 

Kryssingen av Strynedalføret medfører ikke skredproblemer. 

Ved alternativet Skårdal - Tverrdalen vil traseen gå 
gjennom skredfarlig terreng både på sør- og nordsiden av 
Bjørnstoppen. Skredene på nordsiden av skaret er størst og 
hyppigst, og første mastepunkt bør sannsynligvis ikke være 
nærmere skaret enn ca. 850 m for å stå sikkert. 

Linjealternativet til Knutsdalen vil også måtte krysse 
skredområder på begge sider av fjellovergangen ved 
Seljesetskardet. Botnen på sørsiden av skaret er utsatt 
for skred fram til Trollvatnet. På nordsiden i Knutsdalen 
bør nærmeste mastepunkt sannsynligvis ligge 800 - 900 m 
fra skaret for å stå sikkert. Begge alternativene bør 
undersøkes nærmere både på sommer- og vinterføre hvis de 
fortsatt er aktuelle. 

Et skredsikkert alternativ er antydet fra Storesunde - 
Sundsdalen - Skihellervatn - Skihellerdalen." 
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B-79 NGI-rapport nr. 73412-2: 
"Vurdering av faren for snøskred langs alternative 
kraftlinjetraseer i Breheimen". 
Datert 27.8.74. 

NGI-rapporten gir omtale·av området Sotaseter - Sprang- 
dalen. Vurderingen er avgitt etter vinterbefaring i mars 
1974. Qnrådet er også omtalt i NGI-rapportene av desember 
1973 (B-74) og mai 1975 (B-66). Konklusjonen er slik: 

"NGI har etter oppdrag fra NVE, Fjernledningskontoret, 
foretatt en befaring langs kraftlinjetraseen Sotaseter - 
Sprangdalen. Ved traseen ble det bare observert mindre 
skred nord for Syrtbyttnosi, nordøst for Sprongdalseggi og 
nord for Greinbreen ut mot Sprangdalen. Vinteren 1973/74 
har vært en noenlunde normal vinter angående nedbør fra 
snøakkumuleringens begynnelse, men den meste nedbøren kom 
tidlig på vinteren slik at den største skredaktiviteten må 
forventes å ha vært i desember. Det var i mars vanskelig å 
se spor etter denne aktiviteten. For å få bedre grunnlag 
til vurdering av skredfaren langs traseen vil det være en 
fordel å montere skredmarkører på de mest utsatte steder. 
Hvis dette er ønsket diskuterer vi gjerne detaljene i et 
slik opplegg. 

B-80 NVE - Statskraftverkene, Generalplankontoret (SBG): 
"Breheimutbyggingen. Vurdering av forskjellige damhøyder 
for Fåbeigstølsmagasinet.11 
Datert 22.6.77. 

Notatet gjengir resultatene fra 3 simuleringsberegninger 
med HRV ved Fåbergstølsmagasinet på 544, 526 og 512 m.o.h. 
Det er ikke lenger aktuelt. 

B-81 NVE - Hydrologisk avdeling, Brekontoret (VHB): 
"Materialtransport i norske breelver 1976.11 
Rapport nr. 7-77. 
Datert juli 1977. 

VHB's rapport gir resultatet av 1976 målingene på våre 
breer - Nigardsbreen er her aktuell i Breheimensammenheng. 
Måleserien på Nigardsbreen er etterhvert blitt meget 
verdifull, den har nå gått siden 1962. 



B-82a NVE - Statskraftverkene, Generalplankontoret (SBG): 
"Vannføringsforholdene i Jostedøla før og etter 
regulering." 
Datert 16.1.78. 

Notatet inneholder kurver og tabeller til å beskrive vann- 
føringsforholdene før og-etter regulering i tillegg til 
vurderinger og kommentarer av de vedlagte kurver. 
Notatet er idag uaktuelt. 

B-82b NVE - Statskraftverkene, Generalplankontoret (SBG): 
"Vannføringsforholdene i Strynevassdraget før og etter 
regulering." 
Datert 14.12.77. 

Vannføringen før og etter regulering er beskrevet på to 
steder i Strynevassdraget: 

I Hjelledøla ved utløpet i Strynevatnet. 
I Stryneelva ved utløpet av Strynevatnet. 

Vannføringsforholdene blir beskrevet ved: 

Normalvannføringer før og etter regulering. 
Karakteristiske vannføringer før og etter regulering. 
Notatet er uaktuelt. 

Meteorologisk Institutt (MI): 
"Klimarapport et ter endrede forutsetninger." 
Dat ert 1 2 . 1 0 . 7 7 . 

Den endrede forutsetning ligger i at man nå ønsker et ut- 
tak ved Loen Kraftverk som går på prinsippet med "tvungen 
innblanding". Qn dette sier MI: 

"I Meteorologisk institutts rapport "Førebels utgreiing av 
tenkjelege lokale klimaendringar i indre Nordfjord og 
Ottadalen på grunn av dei planlagde vassdragsreguleringane 
i Jotunheimen" av 1974, står det at det etter reguleringen 
kan bli økt risiko for islegging av fjorden og dermed 
kaldere enn nå. Denne slutning trakk en på grunnlag av 
uttalelser i "Breheimen og Storbreheimverkene. En 
vurdering av mulige virkninger på vanntemperatur- og is- 
forhold i berørte vestlige vassdrag og indre Nordfjord", 
av Iskontoret ved NVE, 1973. 

Forsøk utført ved Vassdrags- og hamnelaboratoriet ved NTH 
i 1975/76 viser at ved tvungen innblanding av sjøvann i 
avløpsvannet fra Loen kraftverk er det mulig å hindre at 
ferskvannet fra dette kraftverket fører til økt isdannelse 
på fjorden. Trolig vil det bli mindre is på fjorden enn i 
dag. Temperaturen i kaldt vintervær kan da bli noe høyere 
og ikke lavere slik som konklusjonen var i vår tidligere 

\" rapport. :. 

Mere åpent vann kan noen steder føre til mere frostrøyk, 
men klimaet ved fjorden er for mildt til at denne økningen 
skal ha noen praktisk betydning". 
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B-84 Meteorologisk institutt (MI): 
"Klimatologisk vurdering av planlagt vassdragsregulering i 
Jostedal." 
Datert 4. 11 . 77. 

Om forholdene i Jostedalen etter en eventuell regulering 
skriver statsmeteorolog P. E. Nordlie: 

"Verknader av reguleringa: 

Fåbergstølsdammen: 
På sommar og haustdagar vil i dei fleste tilfelle vass- 
flata verke kjølande på lufta. Er det sønnavind, vil 
vatnet kjøle av lufta på nordsida av vatnet. Kor lant frå 
stranda verknaden vil gjera seg gjeldande vil variere frå 
versituasjon til versituasjon. Det er gjort granskingar 
ved andre sjøar som kan tyde på at avkjølinga vil gjera 
seg gjeldande nokre hundre meter frå stranda ved fullt 
magasin. Ein kan få endringar langs aust- og vestsida og, 
men da lendet der er bratt, vil endringane berre koma 
svært nær strandlina. Nes som stikk ut i vatnet er 
spesielt utsette. 

Nattminimumstemperaturen på klåre, stille haustnetter kan 
bli litt høgre etter reguleringa på grunn av transport 
oppover av følbar varme. Råmen i lufta kan også bli større 
etter reguleringa. Får ein om natta danna dogg, rim eller 
tåke, vil det bll frigjort varme som også gjev eit bidrag 
til høgare nattminimumstemperatur. 

Jostedalen og Jostedøla. Like nedafor magasinet verkar to 
faktorar i motsatt lei: 

1) Jostedøla får sterkt redusert vassføring. Dette er ein 
faktor som i somme tilfelle kan føre til lågare natt- 
minimumstemperatur. 

2) Som nemnt ovafor vil magasinet føre til høgare natt- 
minimumstemperatur. Under vertilhøve med nattfrost vil 
oftast vinden blåse nedover dalen og dalen får såleis 
varmetilførdsle frå magasinet. Det er også mogleg at 
varme kan koma ned mot bakken ved turbulens etter at 
lufta har passert damkrona. 

Det er rimelig at nettoverknaden blir svært liten og om 
han blir negativ eller positiv er usikkert. 

Jostedøla får vidare nedover dalen tilførdsle frå side- 
elvar. Etter Geisdøla vil det i medel om sommaren vera att 
36% av naturleg vassføring etter Vigdøla 43%. Dette skulle 
hindre auka fare for nattfrost." 

Om faren for økt doggfall sier Nordlie bl. annet: 

tz 
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"Redusert doggfall kan berre koma i stand ved at råmen i 
lufta blir mindre etter reguleringa enn han er i dag. 
Fordampinga frå elva er berre årsak til ein del av den 
råmen som er i lufta. Ved ei eventuell regulering vil 
vassflata bli redusert noko, men neppe nok til å endre 
doggfallet vesentleg." • - 
Rapporten til Nordlie er erstattet av B-134. 

B-85 Ing. A. B. Berdal: 
"Alternative tipplasseringer med forslag til grunnunder- 
søkelser. Loen kraftstasjon." 
Datert 29.11. 77. 

Berdals rapport konkluderer med at plassering av tunnel- 
tippmasser i Lovika vil gi et disponibelt areal på ca. 
150 da. Såfremt det skulle bli aktuelt med fylllng i 
0ldvika og Stupevika vil disse gi en arealpris på 
henholdsvis 50 000,- og 90 000,- kr/da. Berdal har i sin 
rapport også lagt frem forslag til grunnundersøkelser i de 
tre aktuelle tippområder. 

B-86 NGI rapport nr. 77440-1. 
"Foreløpig vurdering av faren for skred ved Lodal kraft- 
stasjon." 
Datert desember 1977. 

NGI's rapport har følgende konklusjon: 

"Norges Geotekniske Institutt har foretatt en foreløpig 
vurdering av skredfare og konsekvenser av skred for Lodal 
kraftstasjon. I vurderingen er det lagt spesiell vekt på å 
belyse hvilke konsekvenser store fjellskred fra Ramne- 
fjellsområdet vil ha for installasjoner i Bødal. Mulig 
skredfare fra andre fjellsider innerst i Loenvann er også 
påpekt. 

Den korte tidsfrist NGI har hatt på oppdraget, samt at 
årstiden forhindrer effektive detaljundersøkelser i 
felten, har medført at rapporten først og fremst søker å 
belyse hvilke tenkelige følger fjellskred og steinskred 
kan få i stasjonsområdet. Instituttet har derfor ikke 
foretatt noen vurdering av hvilken sannsynlighet det er 
for at de beskrevne hendelser skal inntreffe, idet vi 
regner med at denne diskusjonen må komme i en etter- 
følgende rapport basert på detaljundersøkelser i området. 

Det kan ikke ses bort fra at s_tore fjellskred vil fore- 
komme fra Ramnefjell også i fremtiden. Ialt kjenner man 
til seks større skred fra Ramnefjell som alle har ført til 
betydelig bølgedannelse i Loenvann. 
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I tillegg til bølgedannelse kan store fjellskred også med- 
føre: skader som følge av skredmasser som beveger seg 
langs bakken, skadelige lufttrykkstigninger, skader for- 
voldt av stein og blokker som går i sprang gjennom luften, 
skader som oppstår av at vannmasser slynges opp i luften, 
produksjon av finpartikler og gasser som kan tenkes å ha 
konsekvenser for mennesker og for driften av utendørs- 
anlegg. 

B-87 Institutt for hydroteknikk, Norges landbrukshøgskole (NLH): 
"Uttalelse vedrørende jordbruksarealene i Jostedalen". 
Datert 23.2.78. 

Uttalelsen til dosent Rognerud bygger på inntrykk av en 
befaring til Jostedalen i november 1979,  Utdrag av 
rapporten siteres: 

"Befaringen foregikk fra fjorden og opp til Fåberg. En 
stanset ved større sammenhengende jordbruksarealer og så 
på forholdene og fikk uttalelser fra de som ville bli 
berørt av en regulering. 

Det vil på grunnlag av denne befaring være vanskelig å gi 
en tilfredsstillende og uttømmende redegjørelse for 
virkningen på jordbruksarealene langs vassdraget. En har 
imidlertid grunnlag for å trekke fram noen vesentlige 
moment som i grove tr-ekk belyser forholdene. 

Det foreligger observasjoner fra Jostedal som viser klart 
at en har perioder med nedbørunderskudd. Disse vil være 
mest framtredende i siste del av mai og i juni, men vil 
også forekomme i juli og august. Sommernedbøren er noe 
større enn i Fortun mens vinternedbøren er langt høgere. 

Jorda i dalføret er karakterisert ved et noe varierende 
men gjennomgående tynt matjordlag over en grovkornet cg 
til dels steinrik undergrunn. Vannkapasiteten er liten og 
en må regne med at rotsystemene er grunne. Arealene er 
derfor temmelig sterkt utsatt for tørke i perioder med 
nedbørunderskudd. 

Arealene ut mot vassdraget er ofte flate. Det tynne jord- 
laget på toppen har hovedmengden av røttene, og det er 
gunstig at grunnvannsnivået med korte mellomrom når opp i 
dette laget. Kommer det for høgt, blir det oversvømmet, 
noe som ikke betyr så mye i korte perioder. Ved flere 
dagers varighet er det imidlertid uheldig. Dette varierer 
også med hva en dyrker på arealene. 

Det er vesentlig at grunnvannet når opp ·i rotsjiktet. 
Under forholdene i Jostedalen er det derfor ønskelig med 
en nokså bestemt vassføring i vassdraget for å få et 
ideelt grunnvannsnivå. 
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Grunnvannstandsobservasjoner som er utført i Jostedalen 
viser at det stort sett er god sammenheng mellom varia- 
sjonene i elvevannstanden og grunnvannsnivået. Det er 
derfor klart at reguleringen vil ha virkning for de 
arealene langs vassdrage_som ligger i en laglig høgde. 

Hva denne virkningen betyr i kroner har en ikke til- 
strekkelig grunnlag for å uttale seg om i dag. 

Ved en eventuell utbygging vil det være av stor betydning 
å opprettholde produksjonen på arealene og om mulig øke 
denne. Det kan da bli tale om å bygge ut vatningsanlegg 
for de arealene som er berørt av en eventuell regulering. 
Med den teknikken en har i dag er det mulig å opprettholde 
gunstige fuktighetsfol"hold på de berørte arealer. Da 
arealene ligger til vassdraget, vil kostnadene med dette 
bli relativt rimelige. 

Det er grunn til å være oppmerksom på at vannkapasiteten i 
jorda er liten. Det foreligger ingen analyser for dette, 
men ut fra erfaring en har, vil en bedømme det slik. Dette 
betyr at det er behov for å vanne med moderate mengder, 
men til gjengjeld ganske ofte. En må regne med en gang pr. 
uke eller ev. noe oftere i en nedbørfri periode i den mest 
intense delen av vekstperioden." 

B-88 NIVA Rapport 0-52/76: 
"Forberedende undersøkelser i Stryn, Loen og 
Jostedalsvassdragene i forbindelse med Breheimen- 
reguleringen." 
Datert 15.2.78. 

Rapporten til NIVA bygger på og stiller sammen resultatene 
fra befaringene i april og august 1977, Qn de kjem- 
isk- fysiske og biologiske forholdene i Breheimvassdragene 
sier rapporten: 

"Undersøkelsen har vist at ved lavvannføringer gir til- 
førsler fra de nedre delene i Hjelledølas og Erdalselvas 
nedbørfelter effekter på vannkvaliteten. Trolig er meste- 
parten av de næringssalter som tilføres elvene jordbruks- 
avrenning (grunnvann og overflatevann). Man kan også regne 
med at kloakkvann fra bebyggelsen har betydning for 
endringer i vannkvaliteten. Det er også vist at nærings- 
saltene har en stimulerende effekt på algen "Hydrurus 
Foetidus". Forekomst av denne algen er helt vanlig i denne 
type av vassdrag men i kombinasjon med rikelig tilgang på 
næringssalter blir algebiemassen meget stor. 

Normalt forsvinner algen i forbindelse med vårflommen 
eller ved at vanntemperaturen stiger. Ved en eventuell 
regulering av Hjelledøla og Erdalselva kommer den ekstremt 
lave vannføringen som var tilfelle i april 1977 å inn- 
treffe betydelig oftere. De ekstreme lavvannsføringene 
blir trolig vesentlig lengre. 
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Dette kan medføre at store forekomster av algen kommer til å 
inntreffe betydelig oftere. Orn lavvannsperiodene blir 
lengere risikerer man at grønnalger kan etablere seg. 
Grønnalgesamfunnene har i alminnelighet bedre motstandsevne 
mot å bli spylt bort av flommen. Elvene som normalt har 
beskjeden algebegroing og blankt vann, risikerer A få bunnen 
dekket av grønnalger. Dette vil tr0lig også påvirke 
produksjonen av ?nnfauna og fisk. 

En oppblomstring av samme alge ble rapportert i juli fra 
Leirdøla og Jostedølas nedre løp". 

Orn forholdene i Strynevatnet og Lovatnet sier rapporten: 

"Undersøkelsen har vist at Strynevatnet og Lovatnet er meget 
næringsfattige. Sammensetningen av planktonet er meget 
artsfattig og tilpasset de spesielle forhold næringsfattig 
brepåvirket vann representerer. 

1.Ted en eventuell reguler ing er det meget trolig at . 
påvirkningen av breslam vil minke. I Strynevatnet vil ogs3 
vannets oppholdstid øke, som et resultat av en ventuell 
regulering. Dette kan medføre at helt andre arter av 
lankton kommer til å dominere i Strynevatnet og Lovatnet. 
Algedriften fra ne to innsjøene kan forandre de biologiske 
forholdene (produksjon av bunnfauna og fisk) i Stryneelva og 
Loelva". 

Som supplement til denne IVA-rapport har vi nå fått B-131. 

B-89 Anders Lothe: 

"Breheimutbygginga. Fråsegn om verknaden av ei neddemming av 
areal ved Fåbergstølen". 
Datert 07.03.78. 

Lothes uttalelse om jordbruksmessige forhold ved 
Fåbergstølen er gitt i 2 elrapporter. Denne rapporten er 
førebels. Etter befaring sommeren 1978 kom deluttalelse II. 
Den har f t t  B-103. 

B-90 Statskraftverkene, Generalplankontoret (SBG): 

"Vannstsendring i Jostedøla etter evenuell utbygging". 
SBG-Notat datert 21.02.78. 

Vannstandsendrinqene i Jostedøla ved forsjellige steder er 
fremstilt.ved vannstandskurver. 

Ku rv e ne viser forholdet mellom v;,_nl"\tand og vannfør.ing p3 
tre steder i Jostedøla. 



B-91 Statskraftverkene, Gneralplankontoret (SBG): 

"Sammenlikning av vannføringsforholdene i Jostedøla ved 
forskjellige utyggingsalternativ". 
Datert 10. OS. 78. 
SBG's notat er ikke lenger aktuelt. Se B-129. 

B-92 Statskraftverkene, Generalplankontoret (SBG): 

"Sammenlikning av vannføringsforholdene i Strynevassdraget 
ved forskjellige utbyggingsalternativ". 
Datert 25.05.78 
Notatet er uaktuelt. Se B-130. 

B-93 NVE - VassdragsdirektoratPt, Iskontoret (VHI): 

"Mulige virkninger av en separat uthygging i Jostedalen på 
isforh0lnne". 
Datert 24. 05. 78. 
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En kort oppsummering av VHI's notat gis: 

Notatet beskriver mulige virkninger på isforholdene av en 
separat utbygging av Jostedøla. Alternativet med kraft- 
stasjon plassert ved Espe vil kunne gi isvansker i nedre 
del av Jostedøla, de øvrige alternativer ventes ikke å gi 
isproblemer i vassdraget. 

Når det gjelder forholdene i fjorden vil alle løsninger gi 
økt ferskvannstilførsel til fjorden og derved øke mulig- 
hetene for isdannelse. En nærmere vurdering av dette vil 
kreve en mer omfattende utredning. 

VHI's notat er erstattet av B-135, 

8-94 NVE - Vassdragsdirektoratet, Iskontoret (VHI): 
"Mulige virkninger av en separatutbygging i Strynevass- 
draget på isforholdene". 
Datert 24.5.78. 

Sammendraget sier: 

"Notatet beskriver mulige virkninger av separat ut bygg Ing 
i Strynevassdraget på isforholdene. Det er mulig den fore- 
slåtte utbygging vil kunne forårsake isvansker på den helt 
nederste strekning i Hjelledøla. Forholdene her vil bedres 
vesentlig dersom inntaket til kraftstasjonen legges 
direkte i Langvatn. 

I Strynevatn eller Stryneel v forventes ingen merkbar 
virkning på isforholdene". 
·Notatet er ikke aktuelt. Se 8-135. 

8-95 Meteorologisk Institutt, Klimaavdelingen: 
"En kort klimatlogisk vurdering av de nye utbyggings- 
planene i Breheimen". 
Datert 25.5.78. 

Rapporten til Statsmeteorolog Nordlie sitere i sin helhet: 

"I tillegg til den ophavelege planen for utbygging av Bre- 
heimen, har NVE lagt fram fire nye alternativ for ut- 
bygging. Endringane omfattat elvane Hjelledøla og Joste- 
døla. Meteorologisk institutt har fått i oppdrag å gje ei 
klimatologisk vurdering av cei nye alternativa. Da tids- 
fristen har vore svært knapp, finn vi det rett å 
konsentrere oss om dei mest vesentlege verknadene og ikkje 
gå i detaljar. Seinere kan det bli aktuelt med eit meir 
omfattande arbeid der vi vonar å kunne talfeste dei venta 
endringane i noko høgre grad enn det er gjort her. I denne 
omgangen vil vi leggje vinn på å jamføre dei nye 
alternativa med den opphavelege planen som no har fått 
nemninga alternativ 1. Det er ei samla utbygging av fleire 
vassdrag i Breheimen mot Loen i Nordfjord. Vår vurdering 
av dette er gjeven i rapporten 8-47 frå mai 1974. 
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Alternativ 2 

Dette inneber byggingaveit kraftverk i Hjelledalen ved 
Skora, slik at Hjelledøla vil få auka vintervassføring. 
Elva vil da bli så godt som isfri om vintrane. Ein har 
difor vurdert omfanget av· ·frostrøyk langs elva. Vurderinga 
byggjer på temperaturdata frå Opstryn verstasjon. (Det er 
teke omsyn til at stasjonen ligg ca. 40 mover dalbotnen.) 
Resultata syner at det kan danne seg frostrøyk etter elva 
om enn av lite omgang. Dersom ein tek med tilfelle av 
frostrøyk av ein slik styrke at frostrøyken kan vera til 
sjenanse for dei som bur langs elva, kjem ein framt-il eit 
gjennomsnittstal på noko over 1 frostrøykdag pr. vinter. 

I rapport B-47, på side 42 er nemnt at vasstemperaturen i 
Hjelledøla etter alternativ 1 kjem til å bli 2-40 høgare 
enn i dag i godverdsbolkane om sommaren. Av rapporten går 
det fram at dette i visse høve også kan ha ein positiv 
verknad for lufttemperaturen over land nær elva. Dersom 
kraftverket blir lagt ved Skora slik som etter alternativ 
2, kan ein ikkje vente høgre temperatur i Hjelledøla enn i 
dag i fall kraftverket blir køyrt om sommaren. 

Utbygginga av Jostedøla etter alternativ 2 er identisk med 
alternativ 1 og vurderinga er gjeven i B-47. 

Alternativ 3, 4 og 5 

Det er same reguleringsplan for Hjelledøla etter desse 
alternativa som det er for alternativ 2 og vi viser til 
vurderinga ovafor. 

Alternativ 3 

Jostedøla er tenkt bygd ut mot Jostedalen med ein kraft- 
stasjon ved Espe. Dette vil føre med seg at Jostedøla blir 
gåande isfri (med unnatak av landis) eit lengre stykke 
nedafor kraftverket. Det er enno ikkje utgreidd kor langt 
dette stykket vil bli, venteleg vil det ikje bli isfritt 
heilt ned til fjorden. Vinterklimaet i Jostedalen er 
monaleg strengare enn i Hjelledalen og dette alternativet 
vil føre til ein del frostrøyk i dalen. 

Ein merkar frostrøyken ved at det ryk av vatnet som frå 
ein kokande vasskjel. Noko av elvevatnet fordampar og stig 
opp i lufta der dampen går over til ørsmå vassdråpar. Det 
er desse dråpane som er frostrøyk. Frostrøyk kan såleis 
berre bli danna over ope vatn. Frostrøyk er svært skjel- 
synt ved temperaturar i lufta høgare enn -100. Er 
temperaturen i lufta lågare enn -15°, er frostrøyk rett 
sannsynleg. Di lågare lufttemperatur de større sjanse for 
f r o s t r ø y k .  tz, 
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Ofte vil frostrøyk berre finnast opp til nokre få meters· 
høgd over vassflata og ikkje drive inn over land. Slik 
frostrøyk er til liten eller ingen sjenanse. I andre 
situasjonar kan frostrøyken nå ei høgd på fleire ti-metrar 
over vatnet og breie seg innover land. Sikta vil da bli 
sterkt nedsett (ofte ned 'til 50 m) og sola greier ofte 
ikkje å bryte igjennom tåkelaget. Ho vil derimot diffust 
kunne skimtast gjennom skodda. 

Alternativ 4 

Kraftstasjonen er tenkt plassert ved munninga av Vigdalen. 
Dermed må ein rekne med isfritt vatn frå kraftverket og 
ned til fjorden. Vi vil ikkje få noko frostrøyk ovafor 
kraftverket. Nedafor kraftverket vil ein få frostrøyk- 
situasjonar som omtala under alternativ 3. 

Alternativ 5 

Kraftstasjonen er tenkt plassert anten i Lustrafjorden 
eller Gaupnefjorden. Dermed skaper ikkje dette 
alternativet nokon frostrøyk i Jostedalen. Etter det vi 
har kjennskap til er ofte Lustrafjorden og Gaupnefjorden 
islagde om vinteren. Utsleppet av vatn vil skape eit 
isfritt område rundt kraftverket og her kan det bli 
produsert ein del frostrøyk". 
Se B-134: "Klimapåverknader ved Breheimen". 

B-96 Hydroconsult. Sivilingeniør Erik Ræstad A/S: 
"Jostedøla-Breheimen. Foreløbig vurderinger av flommer og 
lavvannsføringer samt tiltak mot tørkeskader etter 
regulering". 
Datert 27.2.78. 

Notatet gir Hydroconsults vurdering av følgende forhold i 
samband med reguleringsplanene i Josteåalen: 

Flomforhold, lavvannsføringer, terskler samt vannings- 
anlegg. Avsnittet om vanningsanlegg bør sees i sammenheng 
med dosent Rogneruds uttalelse (se B-87) og prof. Opsahl 
(B-107), 

B-97 Hydroconsult Sivilingeniør Erik Ræstad A/S: 
"Jostedøla-Breheimen. Skattevurdering for Luster kommune". 
Datert 23.2.78. 

Vurderingen til Hydroconsult må sees i sammenheng med til- 
svarende·vurdering utført av Ing. A.B. Berdal og siv.ing. 
Eide (B- 64 og B- 72). Rapportens sammendrag refereres: 



"Vi har anslått inntekts- og formuesskatt samt einendoms- 
skatt til Luster kommune fra Breheimenanleggene, og til 
sammenligning anslått skatter fra en separat utbygging av 
Jostedøl a. 

Inntekts- og formuesskat-regnes som en prosent av kraft- 
verkenes formuesverdi. Etter inføring av direkte fylkes- 
skatt utgjør disse skattene til kommunen tilsammen 0.85 % 
av bruttoformuen. 

Formuesverdien vurderes på grunnlag av en rentabilitets- 
beregning. Vi har vurdert formuesverdien basert på dagens 
statskraftpris og alternativt basert på 20% økning vedtatt 
fra 1. 7. 78. 

Fordelingen av formuesverdiene av Breheimenanleggene 
mellom Luster og Stryn har holdt seg omtrent uendret siden 
tidligere skattevurderinger, fordi anleggskostnadene 
(teknisk verdi) har steget omtrent like mye som kraft- 
prisene. Vi regner derf0r med samme fordeling som Berdal, 
71% til Luster og 29% til Stryn. 

Skattegrunnlaget for eiendomsskatt har vi regnet lik 
bruttoformuen for Breheimenanleggene. Vi har også 
forutsatt samme fordeling mellom kommunene. Dette fordi 
det, etter de opplysninger vi har fått, er sannsynlig at § 
8 i eiendomsskatteloven vil være trådt i kraft på det 
tidspunkt Breheimenanleggene kommer i drift,- og fordi 
skattegrunnlaget etter denne paragraf antagelig må settes 
lik formuetaks£en i vedkommende kommune. 

Eiendomsskatten er så beregnet ut fra den maksimale sats 
på 7 0 / 0 0 .  

Totale skatteinntekter for Luster kommune av Breheimen - 
anleggene er på dette grunnlag vurdert som følger: 

Brutto- Inntekts- Eiendoms- Totalt 
formue og formues- skatt skatte- 
til skatt 0,85% 0,7% beløp 
Luster 

mill. kr mill. kr mill. kr mill. kr 

Bruttoformue basert 
på dagens stats- 
kraftpriser 567 4.82 3,97 8,79 

Bruttoformue etter 
vedtatt prisøkning 
1. 7, 78 680 5,78 4.76 10.54 

( 
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På samme måte som for Breheimenanleggene har vi vurdert 
skatteinntekter til Luster kommune ved en separat ut- 
bygging av Jostedøla etter statskraftverkenes alternativ 
Dalsdalen. Det kommer her ikke inn noen fordeling av 
formuesverdiene fordi hele anlegget vil bli liggende i 
Luster .. 

Totale skatteinntekter f.ra Dalsdalen - alternativet er 
vurdert som følger: 

Brutto- Inntekts- Eiendoms- Totalt 
formue og formues- skatt skatte- 

skatt o,85S o, 7% beløp 

mill. kr mill. kr mill. kr mill. kr 

Bruttoformue basert 
på dagens stats- 
kraftpriser 661 5.62 4.63 10.2 

Bruttoformue etter 
vedtatt prisøkning 
l. 7. 78 794 6.75 5.56 12. 3 

De oppsatte skattebeløp foran gjelder bare kraftanleggene, 
og skatt av kraftlinjer innenfor kommunen vil komme i 
tillegg. 

Vi har ikke satt opp noen beregning av skatteinntektene 
fra de andre utbyggingsalternativene som er fremlagt av 
Jostedøla separat. Men idet magasinprosenten er omtrent 
lik ved alle alternativene vil en få tilnærmet riktig 
reduksjon av bruttoformue, og dermed av skattene i forhold 
til Dalsdalen, hvis en regner reduksjonen proporsjonal med 
kraftproduksjonene. 

Kraftproduksjonen for Vigdalen - alternativet ligger på 
ca. 90% for Espe - alternativet på ca. 72% av Dalsdalen. 

Størrelsen av konsesjonsavgiftene er ikke vurdert. Disse 
er imidlertid forholdsvis små sammenlignet med skatte- 
inntektene, og forskjellen i avgift mellom de forskjellige 
alternativer vil ikke i vesentlig grad forrykke sammen- 
ligningen av alternativene. 

Vi vil gjøre oppmerksom på følgende: 

Det er nylig nedsatt et utvalg for å vurdere skattereglene 
for kraftverk. En kan derfor ikke se bort fra at det kan 
bli endringer i skatteloven både når det gjelder 
grunnlaget for den totale takstverdi, og kanskje spesielt 
når det gjelder fordelingen mellom kommunene fordi 
fordelingsreglene idag er svært komplisert. 

Gyldigheten av vårt skatteanslag for kraftanlegg hvor 
inntektene ligger langt frem i tiden, vil derfor være 
l l i k k , . .  
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B-98 Hydroconsult sivilingeniør Erik Ræstad A/S: 
"Jostedøla - Breheimen. Vurdering av behov for 
flomdempningsmagasin." 
Datert 12.6.78. 

Uttalelsene til ·Hydroconsult er gitt som grunnlag 
for Lusters kommunes behandling av NVE's 
konsesjonssøknad. 

I notatet til Hydroconsult er gitt omtalt av: 
Generelt om flommer i Jostedøla, analyse av 
observerte flommer planlagte reguleringer samt 
nødvendige flomdempninger. 

B-99 NGI-rapport 78421-1. 
"Vurdering av snøskredfare mot Handspikvegen." 
Datert 25.7.78. 

Rapportens konklusjon er: 

"Vegparsellen utsettes for store snøskred under 
Sildaberget og ved passering av Båtedalen. Mindre 
skred vil forholdsvis ofte passere vegen der den 
går i lia under Båtedalsnosi og Sjurstølnosi. Fra 
Sprongdalen og opp til Styggevatnet går det store 
skred på nordvestsida av dalen, Vivaskredene, mens 
sørøstsida er mye mindre utsatt." 

B-100 

B-101 

Kontaktutvalget for vassdragsreguleringer, 
Universitetet i Oslo. 

Rapport 78/05: 

"Gaupnefjorden i Sogn. Sedimentasjon av 
partikulært materiale i et maritimt basseng." 
Datert 10. sept. 1978. 

Rapporten er utarbeidet av Ole Relling ved 
Geografisk Institutt ved Universitetet i Oslo. Den 
utgjør sluttføringen av massebudsjettsarbeidet og 
sedimentasjonsprosessene på og utenfor Jostedølas 
delta i Gaupne. Ansvarlig for prosjektet har vært 
Kjell Nordseth. Rapporten bør sees i sammenheng 
med B-109: Fluvial-geomorfologiske prosesser i 
Jostedalsvassdraget. 

NVE-Vassdragsdirektoratet, Brekontoret (VHB). 

"Gl as iologiske undersøkelser i Norge i 1977". 
Datert august 1978. 
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Nigardsbreens omtale er av interesse i 
Breheimensammenheng. Denne bre er også omtalt i 
B-102. 

B-102 

B-103 

B-104 

NVE-Vassdragsdirektoratet, Brekontoret (VHB): 

"Materialtransportundersøkelser i norske breelver 
i 1977". 

VHB's omtale av materialtransporten fra 
Jostedalsbreen, dvs. Nigardsbreen er av interesse 
for oss. Forholdene er også omtalt i B- 101. 

Anders Lothe: 

"Breheimutbyggfnga. Innverknad av prosjektert 
regulering i Fåbergstølområdet, del II". 
Datert 14.12.78. 

Lothes jordbrukstekniske vurderinger konkluderer 
med at det dreier seg om ca. 1500 da. beiteareal 
som vil bli neddemt ved et evt. magasin ved 
Fåbergstøl. Dette er ca. halvparten av det 
potensielle beiteareal i området. Videre sier 
Lothe i sin konklusjon at det beklageligvis .er de 
beste beiteområder som blir neddemt. Dette fører 
med seg mindre melkeproduksjon fordi noe av 
innmarka og må nyttes til kulturbeite. 
Kjøttproduksjonen vil kunne økes men 
inntektsgrunnlaget vil da bli mindre. I tillegg 
kommer så saueholdet. Det kan også komme på tale 
ved sammenslåing av garder. Dette vil være uheldig 
for bygde miljøet. Sauehold og fjærproduksjon kan 
bli aktuelle, likeså deltidsarbeid utenfor bruket. 
I alle høve vil en regulering ved Fåbergstøl 
påføre lokalmiljøet problemer. 

NGI-rapport 71625: 

"Breheimutbyggingen. Dammer ved Fåbergstøl og 
Styggevatn. Justeringer av damkostnader og volum. 
Rapporten er ikke lenger aktuell. 
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B-104A NGI-rapport 71625: 

"Breheimutbyggingen. Kostnadsoverslag dam 
Styggevatn m/asfaltbetong og forslag til 
undersøkelser mornetak Fåbergstøl". 

Ikke lenger aktuell. 

B-105 Meteorologisk Institutt, Klima-avdelingen: 

"Nye utbyggingsplaner for Jostedøla 
(Breheimprosjektet). Klårgjering av nokre 
klimatologiske problemstillinger." 

Datert 21. juni 1979. 

Vurderingen til Statsmeteorolog Nordlie gjengis i 
sin helhet: 

"I april 1979 la Statskraftverka fram fire 
alternative utbyggingsskisser for Jostedøla. Eg 
skal i det vidare bruke nemningane til 
Statskraftverka som har gjeve dei bokstavar frå A 
til D. 

A l t .  A: 

Overføring til Loen i Nordfjord. Dette 
alternativet er alt diskutert. 

A l t .  B og C: 

Desse to alternativa fører til same vassføring i 
Jostedøla og får såleis dei same klimatologiske 
konsekvensane. Kraftstasjonen er planlagt ved 
Vigdøla, men utsleppet av vatn kjem lenger nede i 
Jostedalen, om lag ved Stegagjerdet. 
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Alt. D: 

Kraftverk og utslepp-stad er plassert som for alt. 
Bog C, men magasinet ved Fåbergstølen er sløyfa. 
Vassføringa i Jostedøla ovafør utsleppstaden vil. 
bli monaleg høgre·enn for dei andre alternativa. 

Dei ulike reguleringsplanane reiser desse 
klimatologiske problestillingane: 

Verknad av det kunstige magasinet ved Fåberg- 
stølen: 

Dette har allereie vore drøfta. 

2 Verknader av senka grunnvasstand: 

På den flatelende delen av dyrkamarka som ligg i 
dalbotn vil dette gjera seg sterkt gjeldande. I 
vårt vidare arbeid vil vi difor gje vurderingane 
våre ut frå den føresetnaden at NVE skaffar 
vatningsanlegg for dei områda dette gjeld. Sjølv 
om grunnvatnet•vil søkkje, treng ikkje fordampinga 
minke (på grunn av vatninga). Dermed fører ikkje 
dette til ugunstige lokalklimatologiske endringar. 

3 Verknader av mindre vassføring i Jostedøla: 

Mindre vassoverflate vil om natta særleg om 
hausten kunne føre til mindre transport av varme 
frå vatn til luft. Sprøsmålet er om denne 
reduksjonen i energitilførdsla til lufta er stor 
nok slik at ein kan få noko lågare 
nattminimumstemperaturar. For alternativa A, B, og 
C bør dette vurderast meir nøye før ein kjem til 
ein endeleg konklusjon. For alternativ D kan ein 
allereie nå slå fast at reguleringa ikkje har 
nokon verknad på nattminimumstemperaturen. 

4 Verknader av meir vintervassføring på elve- 
strekninga frå Stegagjerdet og ned mot fjorden. 

Temperaturen i Jostedalen er i kaldt vinterver 
vesentleg lågare enn langs Sognefjorden. I 
kaldversbolkane er det sno nedover dalen. Ei 
kaldluftselv munnar ut i fjordbassenget ved Gaupne. 

Det er nå mælingar av vintertemperaturar i nedste 
delelv av Jostedalen. Det ein sit inne med skriv 
seg frå publikasjonen "Local Climates and Growth 
Climates of the Sognefjords Region". I februar i 
åra 1965 og 1966 vart det observert på ein stad 
like ved Gaupne. Da vart det mælt såpass mange 
låge temperaturar at det ved ope vatn skulle vera 
sjansar for frostrøyk (lågaste observerte 
temperatur -15.70C). 
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Til no har Leirdølautbygginga vore i drift ein 
vinter. Utsleppet frå dette kraftverket kjem om 
lag på same staden som det planlagde utsleppet 
etter utbyggingsalternativa B, Cog D. Det vil 
altså vera ope vatn sjølv i streng kulde på denne 
strekninga utan omsyn til ei evetnuell seinare 
utbygging i Breheimen. Qn den framtidige 
utbygginga blir gjennomført, vil det truleg ikkje 
føre til oftare danning av frostrøyk, men sidan 
areala av ope vatn blir større, kan frostrøyken 
bli tettare og også nå noko lenger ut frå elva. 

For å lette oversynet har vi laga følgjande tabell 
over reguleringsalternativa: 

Alterna- Magasin Redusert Redusert Frå Stegagjerdet 
tiv Fåbergstøl grunn vass- vassføring stor vintervass- 

stand føring 

A Ja Ja Ja Nei 
B,C Ja Ja Ja Ja 
D Nei mindre grad mindre grad Ja 

B-1O6 Fiskerikonsulenten i Vest-Norge: 

"Breheimutbygginga. Førebels konsekvensanalyse av 
dei 4 ulike utbyggingsal:ernativa". 
Datert 15. juni 1979. 

Fiskerikonsulenten for Vest-Norge har vurdert de 4 
fremlagte alternativene for Breheimen. Han 
poengterer at uttalelsen er foreløpig og at ny og 
endelig uttalelse vil foreligge etter at 
supplerende undersøkelser er utført og at saken er 
vurdert i Direktora:et for vilt og ferskvannsfisk. 

Se B-132 og B-133 

B-1O7 Professor Birger Opsahl, NLH, AS: 

"Breheimen - Stryneutbyggingen. Vurdering av 
jordbruksmessige forhold". 
Datert 18. juli 1979. 

Profesor Opsahls vurdering bygger på hydrologiske 
data fra NVE, tidligere befaring/vurdering av 
"Utvalg for landbruksmeteorologisk forskning" 
(ULMeF) samt befaring 4. juli 1979 i Loen/Stryn. 
ULMeF's tidligere rapport (B- 73) konkluderte med 
a t :  "redusert vannføring i elvene i veksttida og 
dennes innvirkning på lufttemperaturar og 
luftfuktighet, vil ikke gi målbare utslag på 
planteveksten utenfor for elvens umiddelbare 
nærhet". 
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I følge prof. Opsahl vil imidlertid en 
grunnvassøkning kunne medføre betydelig virkning på 
plantenes vannforsyning i veksttida. Dette gjelder 
da på areal hvor grunnvannet når så langt opp at 
det betyr noe for plantenes tilgang på vann. 
Jordflatens høyde·over elva spiller også en 
avgjørende rolle. Influensområdet vil stort sett 
ligge under 2-3 m høyde. Jordart og jordprofil vil 
her komme sterkt inn i bildet. Professor Opsahl 
konkluderer slik: 

"Deler av jordbruksarealet i Hjelledalen og Erdalen 
er utvilsomt avhengige av vannføringen i elvene med 
hensyn til plantenes vannforsyning. På noen arealer 
står grunnvannet for høgt, og redusert vannføring 
vil der virke positivt. På andre arelaer vil 
senkning av grunnvannaspeilet minke tilgangen på 
vann i større eller mindre grad, og det må derfor 
regnes med en negativ virkning på 
planteproduksjonen". 

Etter befaringen har herredsagronom Bjørkedal på 
kopi av det økonomiske kartet antydet de arelaer 
som trolig vil få dårligere vannforsyning ved en 
regulering. De røde områder vil ha fordeler av 
senkning, dvs. redusert vassføring. 

B-1O8 Institutt for folkelivsgransking ved Universitet i 
Oslo: 

"Etnologisk feltarbeid i Oppstryn sommeren 1974". 
Datert desember 1978. 

.. 

Rapporten er utarbeidet av Konservator Anne-Berit 
Ø. Borchgrevink. 

Om arbeidet i 1974 og om rapporten sier konservator 
Borchgrevink blant annet: 

"Feltarbeidet i Oppstryn i 1974 var det siste av en 
rekke undersøkelser som har vært foretatt i 
seterområdene rundt Jotunheimen/Breheimen av 
Institutt for folkelivsgransking siden 1969. Alle 
undersøkelser har foregått i områder som har vært 
eller er truet av planer om vannkraftutbygging, og 
de registreringene som er utført har således særlig 
konsentrert seg om de lokaliteter som i særlig grad 
ville bli berørt ved en eventuell utbygging. Dette 
gjelder også undersøkelsen i Oppstryn. Men i 
tillegg hadde man som siktepunkt å trekke opp 
forbindelseslinjene til andre områder som var 
undersøkt tidligere, og som bød fram interessante 
problemstillinger. 
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Feltarbeidet i Oppstryn var ikke lagt opp til å 
være så omfattende som de tidligere års 
undersøkelser, men var planlagt og ble utført 
hovedsaklig som en visuell dokumentasjon av 
seterområdene i Erdalen, Sunndalen og Raudalen samt 
de seterområdene -Skjåk som har ligget med 
forbindelseslinjer mot vest og som dessuten blir 
berørt av utbyggingsplaner og som ikke tidligere er 
undersøkt. 

Etter avslutningen av hvert enkelt feltarbeid i de 
ulike lokaliteter har Instituttet lagt fram en 
rapport der resultatene er blitt presentert. På 
grunn av materialets karakter har vi valgt å gi 
denne siste - den åttende i rekken - en sterkt 
visuell form, der bilder, kart og tegninger 
hovedsaklig skal tale for seg selv og på en måte 
framstille området i resyme. For øvrig gjelder det 
her som for alle de andre undersøkelsene at det 
samlete grunnmateriale må konsulteres og er 
tilgjengelig for alle som ønsker mere 
detaljopplysninger. Det innsamlete materiale for 
seks års undersøkelser i Aust- og Vest-Jotunheimen 
vil være interessant kildemateriale for videre 
studier blant annet i tilknytning til seterbruk og 
utnytting av utmarksressurser". 

B-109 Kontaktsutvalget for vassdragsreguleringer, 
Universitetet i Oslo: 

Rapport 79/09: 

"Fluvialgeomorfologiske prosesser i 
Jostedalsvassdraget 1 1 •  

Rapporten er utarbeidet av Svein Harsten ved 
Geografisk Institutt ved Universitetet i Oslo. Den 
utgjør sluttføringen av arbeidet med 
transportprosessen og morfologi i Jostedøla. 
Ansvarlig leder for prosjektet har vært Just 
Gressing. Rapporten bør sees i sammenheng med B-100: 
"Sedimentasjon av partikulært materiale i et 
maritimt basseng". 

B-1 i O UVE-Vassdragsd irektoratet, Brekontoret ( VHB) : 
"Glasiologiske undersøkelser i Norge 197811• 
Datert juli 1979. 

Rapporten er analog til tidligere glasiologi 
rapporter, f.eks. B-101 Nigardsbreens omtale er av 
særlig interesse. 



B-111 NVE-Vassdragsdirketoratet, Brekontoret (VHB): 

"Materialtransportundersøkelser i Norske breelver 
1978". 
Daterejuli 1979. 

Rapporten er analog til B-102. Nigardsbreen, 
Nigardsvatnet og Breelvas omtale er av særlig 
interesse i Breheimsammenheng. 

B-112 NGI-rapport 71625-6: 

"Breheimen - Jostedalsutbyggingen - 
Styggevassdammen HRV 1200. Forprosjekt med 
kostnadsoverslag". 

Datert 8. november 1979. 

NGI-rapporten gir kostnadsoverslag for 
Styggevassdammen med HRV på kote 1200. 

Konklusjonen er: 

"Styggevassdammen oppført som steinfyllingsdam med 
morenetetning og tilhørende omløpstunnel/flomløp 
vil koste ca. 144 mill./kr. 

B-113 NGI-rapport 71625-8: 

"Breheimen - Jostedalsutbygging - Fåbergstøldammen 
HRV 544. Forprosjekt med kostnadsoverslag". 
Datert 12. november 1979. 

Rapporten til NGI gir kostnadsoverslag på dam 
Fåbergstøl på kote 544. Fåbergstøldammen oppført 
som steinfyllingsdam med morenetetning og 
tilhørende omløp/flomløp vil koste ca. 86 mill.kr. 

B-114 NGI-rapport 79606-2: 

"Breheimen. Sygneskarsdammen. Forprosjekt med 
kostnadsoverslag". 

Datert 14. november 1979. 

Forprosjektet til NGI kan sammenfattes slik: 

- 1 



Sygneskarsdammen er prosjektert som en 
steinfyllingsdam med sentral tetning. 3 alternative 
tetningsmaterialer er vurdert: morene, asfaltbetong 
og prepakt bitumen. Eksklusive avgifter og 
finansutgifter er totalkostnadene beregnet til: 

HRV 
690 695 

Type morene 40 mill. 53 mill. 
Sentral Type asfaltbetong 47 mill. 59 mill. 
tetning Type prepakt bitumen 44 mill. 54 mill. 

700 
67 mill. 
74 mill. 
69 mill. 

B-115 NGI-rapport 71625-7: 

"Breheimen. Jostedalsutbyggingen. Fåbergstølen og 
Styggevatn dammer. Undersøkelse av grus og morene 
forekomster". 
Datert 13. november 1979. 

Rapporten omtaler grus- og moreneforekomster i 
tilknytning til dammene ved Fåbergstøl og 
Styggevatn. Undersøkelsene har vist at det er nok 
grus og mor·ene til begge nevnte fyllingsdammer. 
Videre sies det at den nødvendige grus kan taes ut 
på Grandane ved Fåberg/Øy-Stølen. Ved Fåberg antas 
en forekomst på over 1 mill. m3 nyttbar morene. 

B-116 NGI-brev 71625: 

"Breheiocen. Jostedalsutbyggingen. Vurdering av ras 
og erosjonsfare i magasinene". 
Datert 12. november 1979. 

Vurderingen til NGI med hensyn til ras -og 
erosjonsfare i magasinene konkluderer slik: 

"Det vil ikke bli ras- eller erosjons aktivitet ved 
regulering av Fåbergstølmagasinet, Styggevatnet og 
Kupvatnet". 

B-117 NGI-rapport 79606-1: 

"Breheimen - Sygneskardsdammen. Undersøkelse av 
grus og morene-forekomster". 
Datert 13. november 1979. 

På grunnlag av flyfototolkning, befaringer, 
seismikk og prøvetaking er NGI kommet til følgende 
konklusjon når det gjelder tetningsmasser til 
Sygneskarddammen "Tilstrekkelig mengder grus 
finnes·ved Hjelle i Oppstryn. Morene finnes i 
Skjæringsdalen. Muligheter for supplememt finnes i 
Breiddalen". 



4.S 

B-118 NGI-brev, 79606: 

"Breheimen - Stryneutbyggingen. Vurdering av ras- 
og erosjonsfare i magasinene". 
Datert 12. november 1978. 

Konklusjonen til NGI er klar: 

"Det vil ikke bli ras - eller erosjonsaktivitet av 
betydning over HRV i magasinene 0ppljosvatn, 
Langavatnet og Sygneskarsvatnet". 

B-119 NGI-rapport 79607-1: 

"Breheimen - Stryneutbyggingen. Ingeniørgeologiske 
forundersøkelser ved Skora kraftstasjon og 
tilhørende tunneler". 

NGI's ingeniørgeologiske rapport bygger på befaring 
og flyfototolkning. Konklusjonen til NGI er som 
følger: 

"Berggrunnen i hele utbyggingsområdet tilhører det 
nordvestnorske grunnfjellsområdet, og består av 
forskjellige typer gneiser. Bergartene er av god 
kvalitet og det er få vakhetssoner i området. Men 
de topografiske forhold og erfaringene fra 
tunneldriften for Strynefjellsvegen tilsier at det 
må forventes til dels store driftsvansker i form av 
bergslag på grunn av høye bergspenninger". 

B-120 A/S Geoteam: 

"Seismiske målinger 1979 i forbindelse med 
Breheimen. Del I/Del II". 
Datert 7. desember 1979. 

"De to d e Lr-appor-t ene gir res ul tater fra Gø.teams 
målinger høsten 1979 i Breheimen. Del I (B-120) gir 
omtale av målingene på Strynesiden, dvs. i 
Skjæringsdalen, Glomsdalen og Sygneskardet. Del II 
(B-120a) omtaler målinger ved Fåberg og Gjerde i 
Jostedalen". 

B-121 NGI-rapport 78601-2: 

"Breheimen - Jostedalsutbyggingen. 
Ingeniørgeologiske forundersøkelser". 
Datert 10. desember 1979. 
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NGI's ingeniørgeologiske rapport tar for seg 
utbyggingsalternativene B, Cog Di Jostedalen. 
NGI's vurdering kan oppsummerer slik: 

"De tre utbyggingsalternativene B, C og D ligger i 
gneisbergarter. Det er antatt at minst 90% vil 
ligge i bergmasser av meget god kvalitet. 
Muligheten er til stede for bergtrykksproblemer i 
form av avskalling og sprakefjell p.g.a. tektoniske 
forhold. Svakhetssoner i terrenget er 
overeksponert, og alvorlige problemer med sikring 
av svakhetssoner i tunnelene er ikke ventet. I 
gjennomsnitt er sikringsomkostninger beregnet til 
14 - 15% av sprengningskostnadene". 

B-122 NGI-brev 71625: 

"Breheimen - Jostedalsutbyggingen. 
Marginalkostnader og dammer ved Fåbergstølen og 
Styggevatn". 

Notatet fra NGI gir en oversikt over 
marginalkostnadene ved en økning av damhøyden med 
1,0 m ved Fåbergstølen og Styggevatn. 
Marginalkostnadene er beregnet til ca. 3% av de 
totale damkostnader. 

B-123 Vassdrags- og havnelaboratoriet ved Norges tekniske 
høgskole, Trondheim (VHL): 

"Avløpskurver for vassmerke i Jostedalsvassdraget". 

Datert 17. januar 1 980. 

Rapporten inneholder data fra feltmålingen og 
resultatet av modellforsøk for å finne 
vannstands/vannføringskurver for vannmerkene 
Nigardsjøen, Kroken og Myklemyr. Videre er 
forholdene etter storflommen 14-15 august 1979 
omtalt. 

B-124 NVE-Vassdragsdirketoratet, Iskontoret (VHI) 

"Breheimen. 
Vurdering av mulige virkninger på 
vanntemperaturforholdene i Loen-vassdraget". 

Datert 17. desember 1979. 
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VHI's rapport omtaler de meteorologiske og 
hydrologiske forhold i Breheimvassdragene. Cm 
virkninger av en evntuell regulering på 
vanntemperaturforholdene sier statshydrolog Randi 
Pyt te Asvall: 

"Lodalen kraftstasjon får magasin ved Fåbergstølen. 
Dette blir et helt kunstig magasin. Under 
oppfyllingen tilføres magasinet kaldt vann fra 
Styggevatn via Fåbergstølen kraftstasjon, fra 
Nigardsbreen og fra breene på austsiden av 
Jostedalen i nivå like under LRV, dvs. 505 m o.h. 
Magasinet får HRV på 544 m o.h. Det er neppe trolig 
at temperaturene vil bli høyere enn 2-3 oc annet 
enn i et meget tynt overflatelag, og da i perioder 
uten vind og med liten gjennomstrømming i magasinet. 

Utover høsten vil vanntemperaturen gradvis synke, 
og det vil avhenge av værforholdene før islegging 
hvor lav temperaturen blir. Bortsett fra et tynt 
overflatelag med sterk temperaturgradient antas 
tilnærmet isoterme forhold i magasinet. Rett under 
isen er vanntemperaturen ca. ooc. 

Dette medfører at driftsvannet ved Lodalen 
kraftstasjon om sommeren blir merkbart kaldere enn 
tilløpet til Lodalen er under uregulerte forhold. 
Dette kan føre til at overflatetemperaturen i øvre 
del av Lovatn blir noe lavere enn under uregulerte 
forhold. Etter hvert vil dette kaldere vannet synke 
ned, og i nedre del av vatnet blir det neppe 
merkbare endringer i temperatur. 

Ved lengere stans i driften ved Lodalen 
kraftstasjon vil overflatetemperaturen i Lovatn 
kunne bli noe høyere enn under nåværende forhold. 

Eventuelt overløp til Loelva vil om sommeren etter 
det er sagt foran få omtrent samme temperatur som 
vannet i elva har under nåværende forhold. 
Temperaturstigningen nedover elva er imidlertid 
sterkt avhengig av vassføringen. Ved meget små 
vassføringer må en regne med vesentlig raskere 
temperaturstigning enn nå. Det er imidlertid en 
meget kort elvestrekning ned til fjorden, slik at 
det blir ikke her store endringer i temperaturen 
dersom vassføringen blir tilstrekkelig til å hindre 
stillestående kulper. 

Utover høsten blir temperaturforskjellen på 
driftsvannet i Lodalen kraftstasjon og tilsigvannet 
under uregulerte forhold etter hvert mindre, men 
gjennomstrømmingen i Lovatn blir betydelig større 
enn nå når kraftstasjonen er i drift. I denne 
perioden vil temperaturen på utløpsvannet bli 
omtrent som under uregulerte forhold, men som om 
sommeren vil temperaturen nedover i elva påvirkes 
mer av de meteorologiske forhold enn nå dersom 
restvassføringen blir vesentlig mindre enn den 
naturlige. 
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Cm v'tnt er-en vil driftsvannet få en t eaper-at ur ·på 
omkring 1-2 °c, muligens noe avtakende utover 
vinteren. Gjennomstrømmingen i Lovatn vil når 
stasjonen er i drift bli vesentlig større enn nå. 
Dette svarer omtrent til antatt temperatur på 
driftsvannet ved.Lodalen kraftstasjon, og mulig 
overløp antas å få denne eller litt lavere 
temperatur. 

B-125 NGI.rapport 79445-1 

"Breheimutbyggingen. 
Vurdering av snøskredfare" ved påtenkte 
anleggsområder ved Breheimverkene. 

Datert 25. sept. 1980. 

NGI har utarbeidet ialt 9 snøskredrapporter 
vedrørende Breheimen B-125 er den samlede vurdering 
av snøskredforholnene i Breheiområdene. 

B-126 NVE-Statskraftverkene, Generalplankontoret (SBG): 
"Breheimutbyggingen. Hydrologi. 
Det Hydrologiske grunnlaget i utbyggingsområdet". 

Datert mars 1980. 

SBG's hydrologiske utredning er en analyse og 
vurdering av vannmerkedataene i hele Breheimområdet. 

B-127 NVE-Statskraftverkene, Generalplankontoret (SBG): 
"Breheimutbyggingen. Alt. A, B, C, D. Hydrologi. 
Reguleringens virkning på vannføringsforholdene i 
Loen- og Strynevassdraget. 

Datert mars 1980. 

Utredningen beskriver midlere vannføring samt 
vannføringens fordeling over året og fra år til år 
før og etter regulering. Vannføringsforholdene blir 
beskrevet på valgte punkter nedover i vassdraget. 

B-128 NVE-Statskraftverkene, Generalplankontoret (SBG): 
"Breheimutbyggingen. Alt. A, B, C, D. Hydrologi. 
Reguleringens virkning på vannføringsforholdene i 
Jostedalsvassdraget". 
Datert mars 1980. 
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Utredningen beskriver midlere vannføring samt vannføringens 
fordeling over året og fra år til år før og etter 
regulering. Vannføringsforholdene blir beskrevet på valgte 
punkter i Jostedalsvassdraget. 

B-129 

B-130 

NVEStatskraftverkene, Generalplankontoret (SBG): 
"Breheimutbyggingen - Alt. A, B, C, D., 
Hydrologi 
Reguleringens virkning på flommene i Jostedalsvassdraget". 
ntert mars 1980. 

Flommer av forskjellig størrelse er beregnet før og etter 
regulering i Jostedøla like etter amløpet med B0elvi og 
like før samløpet med Leirdøla. Flommene er beregnet for 
forskjellige størrelser av flomdempnigsmagasin i 
Styggevatnet og i Fåbergstølmagasinet, og med og uten 
kraftverk i drift. 

NVE-Statskrafverkene, Generaplankontoret (SBG): 
"Breheimutbyoginqen - Alt. A, B, C, D. 
Hydrologi. 
Reguleringens virkning på flommene i Strynevassdraget". 
Datert mars 1980. 



side 5, 

Flommer av forskjellig størrelse er beregnet før og etter 
regulering på valgte teder i Strynevassdraget. Flommene er 
beregnet m0d og uten kraftstasjoner i drift, og virkningen 
av et flomdempningsmagasin  Sygneskardvatna P.r også vurdert. 

B-131 

B-132 

Norsk Institutt for vannforskning (NIVA). 
Rapport 0-79071: 
Datert 4.7.80. 

"Breheimen. Vurderinger av ulike utbyggingsalternativer". 

NIVA's rapport gir på grunnlag av innsamlet materiale, (se 
B-88), en vu r de r i nq av resipientforholdene i Stryne- , 
Lo- og Jostedalsvassdragene. Rapporten inneholder også et 
forslag til minstevassføringer. 

Hovedkonklus7onen siteres: 

"De fire planlagte alternativer vil ut fra esipient- og 
forurensningsbetraktninger etter vår vurdering, måtte 
prioriteres på følqende måte: 

1. Alternativ A er mest betenkelig og må frarådes. 

2. Alternativene B o g  C er relativt like. Manøvrering av 
kraftverkene (Fåbergstølen, Vigdal og Gaupne) kan bli 
utslagsgivende for hvilke av de to alternativer som er 
best i resipient-/forurensningssammenheng. 

3. Alternativ D e r  det alternativ som sannsynligvis vil 
bli minst skadelig i resipient- og forurensnings- 
sammenheng". 

Direktoratet for vilt og Ferskvannsfiske (OVF): 

"Breheimreguleringen. Virkninger for fisket". 
Datert april 1980. 

Rapporten fra OVF q i r vurderingen av reguleringens v i r k n i nq 
på fisket i Breheimområdene. Se også faktarapport B-133. 

Med hensyn til alternativvalg sier OVF-rapporten følgende: 

"På grunn av de omfattende skadene på fisket i 
Loenvassdraget ved alternativ A, synes nette alternativet Ål 
være mest uheldig når hele utbyggingen av Breheimen blir 
sett på under ett. 
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De tre andre alternativene er identiske når det gjelder 
Strynevassdraget og Loenvassdraget. Virkningene i 
Jostedalsvassdraget synes å bli mest negative ved alternntiv 
C, mens alternativ B medfører o e  mindre skaaer på fisket. 
Ved en regulering etter alternativ D vil skadene på fisket, 
både i den øvre-del av Jostec.alsvassdraget 0g i nen 
lakseførende del bli mindre enn ved alternativ B o g  C. Ut 
fra en total vurdering av de alternative reguleringsplaner 
som er presentert for regulering i Breheimen, synes 
alternativ Då gi de mindre skadevirkninger på fisket". 

B-133 

B-134 

Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk (OVF}: 

"Fiskeribiologiske undersøkelser i Stryn - Loen- og 
Jostedalsvassdragene i 1979, med en oppsummering av 
tidligere undersøkelser". 
Datert juni 1980 

Rapporten til OVF a n  karakteriseres som a.n faktarapport for 
de fiskeribiologiske forholdene i Breheimområdene. Den 
danner grunnlaget for DVF's vurdering AV reguleringens 
virkning for fisket. Se B-132. 

Meteorologisk Institutt, 
Klima-avdelingen (MI}: 

"Klimapåverknader i i n d e  Nordfjord og indre Sogn etter 
eventuell vasskraftutbygging i Breheimen". 
Datert mai 1980. 

Rapporten til MI er skrevet av Statsmetorolog P.E. Nordlie. 
Rapporten gir vurdering av klimaforholdene før og etter en 
evt. regulering i Breheimområdene. 

Rapportens konklusjon siteres: 

"Heldige og uheldige verknader av reguleringa vil bli 
vurdert. Det som blir lagt til grunn ved vurderinga er 
verknadene på lokalklimaet. Difor må ein vera merksam på at 
denne vurderinga gjeld ein trong sektor av dei emna som må 
vera med ved ei totalvurdering av reguleringsplanane. Da må 
alle fagrapportane sjåast i samanheng. 

Strynevassdraget 

Planane for utbygging fører ikkje til noka vesentleg Pndring 
av lokalklimaet slik at det vil vera til noko ulempe eller 
sjenanse. Dei ulike olanane for utbygging er like gunstige. 
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Lovatnet 

Dette vatnet islegg seg som oftast heilt kvart år, om enn 
noko seint på årt. Lufttemperaturen langs strendene blir 
påverka av om vatnet er isfritt eller islagt, og nåverknaden 
blir større di lågare temperaturen er. Etter ei vurdering av 
Iskontoret ved NVE reknar ein med at det blir eit ope parti 
heile vinteren igjennom på den inste delen av vatnet dersom 
plan A blir følgt. I streng kulde (etter Vestlandstilhøve) 
må ein rekne med ei temperaturstigning av storleiksorden 
gradar. Ho vil i storleik og utbreiing vera avhengig av det 
arealet ope vatn som reguleringa lagar. Endringa må vera 
mindre enn de tala som er qjevne i kapittel 6 som gjeld når 
heile vatnet er isfritt område. 

Etter planane B, C ng D vil isareala på Lovatnet korkje bli 
endra i rom eller tid. 

Indre Nordfjord 

Etter plan A kal Loen kraftverk byggjast med utslepp av 
ferskvatn i fjorden. Den lokale klimapåverknaden i indre 
Nordfjord vil vera heil avhengig av korleis utsleppet av 
vatn vil bli. Blir det fritt utslepp, vil fjorden isleggje 
seg oftare enn i nag; blir det tvunge utslepp (med 
innblanding av saltvatn), vil fjorden bli islaqt sjeldnare 
enn i dag. Skaper reguleringa ope vatn i i n  versituasjon 
der fjorden ville vare islagt under naturlege tilhøve, fører 
det til temperaturstigning. Det motsette vil vera tilfelle 
dersom reguleringa skaper islaat fjord i ein versituasjon 
der fjorden ville vare open unde r naturlege tilhøve. Da ein 
ikkje veit kva alternativ som blir valt og heller ikkje 
heilt eksakt kjenner til korleis dei to alternativa vil 
påverke isen, er det difor uråd å gje eksakte tal for 
temperaturendringane. 

Likevel har vi funne den påverknaden som fjordisen i dag 
ø v e r  på lufttemperaturen over land. Denne påverknaden minkar 
med aukande høgd slik at i eit visst nivå over fjorden vil 
påverknaden vera null. Høgda f o r  dette nivået vil variere 
frå v.ersituasjon til versituasjon. Så høgt over fjorden som 
80 m kunne ein naudleg spore nokon påverknad frå fjordisen. 
Nede ved vatnet var påverknaden av storleiksorden gradar 
varierande etter kor kald luft som låg i fjordbassenget. Tal 
for dette er gjeve i oppsummeringskapitlet, og i diagram. 
For ekstra kalde luftmassar kan temperaturendringa vera stor 
nok til å kunne merkast på kroppen. 
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Ein har også vurdert kva isen har å seia for 
gjennomsnittstemperaturen nær fjorden i rnånadene desember 
til og med mars. Resultatet vart at totalverknaden av isen i 
fjorden var om lag l grad. 

Gjennom vinteren har ein i dag vekslancte isdekke, slik at 
den reelle verknaden på medeltemperaturen av ei regulering 
ikkje kan bli så høg som 1 grd. Som allereie nemnt, let 
ikkje den reelle ve rk nade n seg finne, men det ser likevel ut 
til at verknaden kjem til å bli mindre enn a.so i 
gjennomsnitt pr. vinter, kor mykje mindre er avhenqig av 
korleis isdekket reagerar på dei ulike alternativa for 
ferskvassutslepp. 

Jostedalen 

Einaste oglege ulempe for Jostedal etter planane A, B o g  C 
er auka sjanse for nattfrost 0m hausten i området ved 
Elvekroken. Kor stor den maksimale verknaden vil bli er 
usikkert. Etter dei metodane ein rår over, kan ein ikkje sjå 
bort frå at endringa a n  nå opp i storleiksorden ti-dels 
gradar, men det er og mogleg at endringa blir så lita at ho 
ikkje har krav på anna enn teoretisk interesse. 

Etter plan D e r  det svært liten sjanse for frostfare i nokon 
del av dalen. 

Gaupnefjorderi 

Ein kan vente noko frostrøyk langs aupnefjorden etter 
alternativa B, C o g  D. Av velutvikla frostrøyk vil det vera 
mindre enn 10 tilfelle i gjennomsnitt pr. år. Velutvikla 
frostrøyk kan koma inn over land og føre til mistrivnad for 
dei som bur der. Det blir oftare frostrøyk i Gaupnefjorden 
enn tilfellet er i indre Nordfjord, men likevel sjeldriare 
enn over ope vatn i innlandsstroka på Austlandet. 

I følgje Iskontoret ved NVE (munnleg utsegn) er det fare for 
at det meste av Gaupnefjorden kan bli isfri heile året 
gjennom ved val av alternativ B, Celler D. Liksom for 
Nordfjorden fører dette til ei temperaturstigning i 
kaldversbolkane som mest gjer seg gjeldande i dei lågaste 
nivåa over fjorden. 

Temperaturstigninga kan bli stor nok til å kunne merkast nå 
kroppen. Jamfører ein med uregulerte tilhøve (altså islagt 
fjord før Leirdølautbygginga), vil det altså i frostrøykfrie 
tilfelle kjennast varmare enn før. I frostrøyken vil derimot 
dei ørsmå vassdråpane føre til at huda får ekstra stor 
avkjøling, og sjølv med fleire gradar høgre temperatur enn 
frostrøykfri luft under uregulerte tilhøve, vil ho truleg 
kjennast kaldare enn før. 



I følgje Ljones tålar ikkje Gravenstein lågare temperaturar 
enn -20° til -25° dersom trea skal unngå frostskader. 
Vinteren 1978/79 var ekstrem kald, og det vart gjort skade 
på frukttre. Dette var også første vinteren t Leirdøla 
kraftverk var i drift mA<l O9en råk i Gaupnefjorden. Marge 
fruktdyrkarar rn,e.inte at det kunne vera rimavsetjinga frå 
frostrøyken som skadde trea, utan at dei har fått stønad i 
dette synet frå eksperthald. 

Meteorologisk institutt har inga kompetanse til å vurdere 
årsakene til vinterskadene nå frukttrea. Derimot kan vi gje 
desse meteorologiske opplysninang med relevanse til 
overvintringsproblema: 

Alternativa B, C o g  D fører til 

1) Rimavsetjing på frukttre i frostrøyktilfella 

2) Ei temperaturstigning som i mange høve vil hindre at 
lufttemperaturen kjem ned mot faregrensa for frost- 
skade. 

Alternativ A gjev ingen klimapåverknad i Gaupnefjorden". 

B - 1 3 5  

B - 1 3 6  

NVE-Vassdragsdirektoratet 
Iskontoret (VHI): 

Breheimen1. Mulige virkninger på vanntemperatur og isforhold 
i berørte vassdrag". 
Datert 1980. 

VRI-rapporten vurderer en evt. regulerings virkning på 
vanntemperaturen i Breheimvassdragene. Rapporten erstatter 
de allerede utkomne "israpporter" som gjelder vassoragene. 

NVE-Statskraftverkene, 
Generalplankontoret (SBG): 

"Breheimutbygginge. 
Skora kraftverk. Vurdering av eventuelt utløp i jelledøla". 
Datert mai 1980. 

Rapporten utreder de produksjonsmessige følger ved utløp ved 
Skora (helt eller delvis) og ved Folva. 
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B - 1 3 7  

B-138 

B - 1 3 9  

NVE-Vassdragsdirektoratet, 
Forbygningsavdelingen (VF): 

Utredning om flomtruede interesser i Jostedal med oversikt 
over Forbygningsavdelingens utførte og planlagte 
sikringstiltak" .. - 
Datert mai 1980. 

VF's rapport gir oversikt over de tiltak som er foretatt av 
Forbygningsavdelingen i Jostedøla. Likeledes er det utredet 
hvilke interesser som er flomtruet. 

Vassdrags- og havnelaboratoriet ved Norges tkniske høgskole 
(VHL): 

"Breheimen. Forprosjekt av bobleanlegg i Gaupne". 

Datert mai 1980. 

VHL - rapportens ekstrakt siteres: 

"Rapporten gir en vurdering av mulighetene for å benytte 
bobleanlegg til å hlande opp sjøvann i avløpsvannet fra 
Jostedøla etter eventuell regulering av vassdraget. Ved en 
·slik tvungen innblanding kan en unngå at issituasjonen i 
fjorden forverres selvom vintervannføringen øker. Rapporten 
konkluderer med at det fra et hydrodynamisk synspunkt er 
mulig å oppnå tilstrekkelig blanrling ved hjelp av 
boblegardin, men tar ikke opp anleggstekniske aspekter ved 
bygging av et eventuelt anlegg". 

Vassdrags- og havnelaboratoriet ved Norges tekniske høgskole 
(VHL) :  

"Breheimen. Forprosjektering av bobleanlegg i Stryn - Loen". 

Da tert mai 1980. 

Konklusjonen til VHL-rapporten sier følgende: 

"Rapporten gir en vurdering av mulighetene for å benytte 
bobleanlegg til å blande opp sjøvann i avløpsvannet fra 
Stryneelva og Loelva etter en evnetuell regulering av 
vassdragene. Ved en slik tvungen innblanding kan en unngå at 
issituasjonen i fjorden forverres selvom vintervannføringen 
øker. Rapporten konkluderer med at det fra et hydrodynamisk 
synspunkt er mulig å oppnå tilstrekkelig blanding ved hjelp 
av boblegardin, men tar ikke opp anleggstekniske aspekter 
ved bygging av et eventuelt anlegg". 
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B-140 

B-141 

B-142 

B-143 

Vassdrags- og havnelaboratoriet ved Norges tekniske høgskole 
(VHL): 

"Breheimen. Besktivelse av strøm og hyd r oqr a f i i Gaupne- og 
Lustrafjorden under dagens forhold, etter den planlagte 
reguleringen uten tvungen innblanding og etter den Planlagte 
reguleringen med tvungen innblanding av saltvann i 
ferskvannet". 

Datert juni/september 1980. 

Kartlegging .1.v dagens forhold vil finne sted våren 1980 i 
Lustra- Gaupnefjorden. Datarapport forventes i juni, endelig 
rapport i september 1980. 

NVE-Statskraftverkene. Kraftledningsavdelingen (SKG): 

"Jotunheimen-Breheimen. Skora Kraftverk. Alternative 
Kraftledningstraceer." 
Datert 30.mai 1980. 

Notatet til SKG omhandler Kr.1.ftledningstraceer i Hjelledalen 
ut fra Skora Kraftverk. Det presiseres i notatet at 
oppbygqningen av hovednettet ennå ikke er helt avklaret. Men 
SKG-s arbeide med kraftledningene i nevnte område er likevel 
ført så langt at det 0r tilstrekkelig for bedømming av 
konsekvenser for en Breheimen utbygging m.h.t. 
kraftledninger. 

NGI-rapport nr 78601-1: 

"Jostedalsvassdraget. 
Ingeniørgeologisk oversikt." 
Datert 25. juni 1979. 

NGI-s rapporter er utarbeidet på grunnlag av foreliggende 
geologiske og ingeniørgeologiske rapporter samt 
flyfotografier.Ingeniørgeologiske forhold ved Vigdal og 
Fåbergstøl kraftverker blir oppsummert. Befaring i august 
vil gi grunnlag for en nærmere geologisk vurdering. 

NVE-Statskraftverkene. 

"Breheimenutbyggingen. 

'/ Kostnadsoverslag for utbyggingsalternativene A, B, C o g  D.' 

Datert mars/april 1980. 
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B - 1 4 4  

Overslaget for de 4 Breheimenalternativene er utarbeidet av 
Bygningsavdelingens anleggskontor. Det er regnet 
kostnadsnivå pr. 1. oktober 1979. 

Direktoratet For vilt og ferskvannsfisk (OVF): 

Rapport nr 9: 

"Vedlegg til viltbiotopkart for Jotunheien-Breheimen." 

Datert april 1980. 

I vedlegget til hiotopkartet A.r det gitt oversikt over 
antatt virkninger på vilt ved en ev. kraftutbygging i 
Breheimen- Jotunheimen. 

OVF sammenfatter sine vurderinger slik: 

I det følgende er det samenfattet de viktigste antatte 
virkninger på viltet av en eventuell kraftutbygging i 
Jotunheimen-Breheimen. Kapittelet bygger på foran refererte 
kildemateriale og foreliggende utbyggingsplaner. 

Sognefjell. 

Ved en A.Ventuell framføring av kraftlinje fra Fortun over 
Sognefjell til Ånstad kraftstasjon vil kraftlinja i 
anleggstida delvis hindre reinens frie vandring mellom 
Syd-Ottadalsområdet, Luster - Årdal og områdene øst for 
Utladalen. Virkningen vil værP forbigående. 

Fåbergstølen. 

Ved 3 av 4 a Lt e r na t i v e r for Breheirnutbyggingen vil 
Fåbergstølsgrandane bli neddemt. 

Dette vil føre til store skadevirkninger ved at verdifulle 
sommerbeiter for hjort går tapt og at trekkveger blir brutt. 
Ved en oppdemming vil de areali?r som A.r grunnlag for den 
meget rike fjellrypebestanden i områnet hli satt unner vatn. 
Dette vil redusere fjellrypebestanden og jaktmulighetene i 
hele nedslagsfeltet til Styqgevatn oq Austdalsvatn. For 
småviltet vil inngrepene føre til at området forandrer 
karakter fra å være en rik og variert småviltbiotop til å 
l i  et viltfattig område. Viktige områder for håne lirype, 
orrfugl og småfugl vil bli nddemt. 

Styqgevatn - Austdalsvatn. 

Alle alternativer for Breheimutbyggingen medfører en 
oppdemming av Austdalsvatn og Styggevatn. 
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Dette vil resultere i at reintrekket på vestsida stenges. 
Det samme gjelner eidet mellom vatna. På stsida vil 
nåværende passasje neddemmes, men terrenget tisier at reinen 
her finner alternative trekkruter. En Pventuell anlP.ggsveg 
til Stygevatn v i ,  nersom den åpnes for l m e n  fersel, hety 
øket trafikk og renusere reinens mulighet for å benytte 
alternative treKkveger på østsida av vatnet. 

B-145 

Utredningen konkluderer med at en okning av demningshøyden i 
Langvatnet på ca 20 meter synes å være den teknisk/økonomisk 

' sett heste løsning. 

NVE - Statskraftverkene, generalplankontoret (SBG): 

Breheimen/Stryn. Skora kraftverk. 

Regulering og utbygging av Kåpevatnet. 

Datert sept. 1980. 

B - 1 4 6  

B - 1 4 7  

Utre<lningen tar for seci en vurdering av 3 alternatiue 
muligheter for å t a  i bruk Kåpevatnet som magasin. Det 
konkluderes med at alt. pumpekraftverk og alt. 
senkningstunnel ikke er lønnsomme, mens et alternativ med 
dam og senkningskanal kan være et brukbart orosjekt. 

NVE-Statskraftverkene, generalplankontoret (SBG): 

 Breheimen/Stryn. Skora kraftverk. 

Regulering av Langvatnet/Oppljosvatnet. 

Datert sept. 1980. 

Utredningen konkluderer med at en økning av demningshøyden i 
Langvatnet på ca. 20 meter synes å være d n  
teknisk/økonomisk sett beste løsning, men hensynet til vegen 
har vært avgjørende, men pumping til Oppljosvatn synes også 
å være lønnsomt. Dette er ikke medtatt i søknaden. 

NVE-Statskraftverkene, generalplankontoret (SBG): 

"Breheimutbyggingen-Jostedal. Overføring av sidevassdrag til 
Jostedøla fra vest til inntaksmagasinet for Leirdøla 
kraftverk (Tunsbergdalsvatnet). . 
Foreløpige tekniske og økonomiske vurder inqer :' 

Datert september 1980. 

SBG- utredningen vurderer muligheten for en ev. overføring 
av Sperleelva samt to bekker ved Myklemyr til 
Tunsbergdalsvatnet (magasinet til Leirdøla kraftverk). 
Utredningen konkluderer med at overføringen •ril være 
lønnsomme økonomisk sett samt ha flomreduserende effekt. 
Prosjektet bør bearbeides videre før eventuell søknan. 
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B-148 NYE - VASSDRAGSDIREKTORATET. HYDROLOGISK AVDELING, 
ISKONTORET (VHI): 

"Breheimutbyggingen. Mulige virkninger på vanntempera- 
tur- og isforhold i berørte fjorder". 

VHI-rapporten forventes ferdig vinteren 1980/81. 

B-149 NVE - STATSKRAFTVERKENE, GENERALPLANKONTORET (SBG): 

"Breheimen 
Flommen i Jostedalen den 14. og 15. august 1970. Hvordan 
flommen ville vært etter en Breheimutbygging". 

Datert november 1980. 

Notatet beskriver flommen den 14. og 15. august 1979 på 
forskjellige punkter i vassdraget. Videre blir det vur- 
dert hvordan de forskjellige alternative utbyggingene av 
Breheimen ville virket på flommen. 

Flommen er også, fra VH's side, beskrevet i B-162. 

B-150 UNIVERSITETET I BERGEN. HISTORISK MUSEUM: 

"Arkelogiske rapporter nr. 1. 
Rapport fra kulturhistoriske registreringer i Breheimen 
sommeren 1980". 

Rapporten omtaler de arkeologiske registreringsarbeider 
som Historisk Museum foretok i Stryn og Luster i 1980. 
Under feltarbeidet ble det ved Austdalsvatnet påvist kul- 
turlag fra fangststeinalder. Dette funn gjør at den ves- 
tre grense for steinalderfunn nå blir vesentlig forskjø- 
vet. I 1981 ble Breheimenområdene undersøkt nærmere. Det- 
te omtales i B-174. 

B-151 NVE - STATSKRATVERKENE GENERALPLANKONTORET (S86) : 

"Vannføringer i Jostedøla før og etter Breheimutbyggingen 
samt overføring av Sperleelvi m.m. til Tunsbergdalsvat- 
net". 
Datert januar 1981. 

Utredningen tar for seg vannføringsforholdene på to ste- 
der i Jostedalen etter en eventuell overføring av Sperle- 
elvi m.m. til Tunsbergdalsvatnet i tillegg til Breheimut- 
byggingen. 
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Utredningen er et supplement til utredning B-128, som om- 
handler reguleringens virkning på vannføringsforholdene i 
Jostedalsvassdaget etter Breheimutbyggingen. 

B-152 UNIVERSITETET I BERGEN. ZOOLOGISK MUSEUM: 

"Befaring Jostedalsvassdraget, Loenvassdraget og Stryne- 
vassdraget i forbindelse med planlagt utbygging av Bre- 
heimen". 
Datert desember 1980. 

Rapporten er skrevet av Arne Fjellheim ved Zoologisk Mu- 
seum i Bergen. Den baserer seg på befaring i Breheimområ- 
dene samt litteraturstudier av zoologiske forhold. Videre 
undersøkelser anbefales i Stryn- og Jostedalsvassdragene. 

B-153 UNIVERSITETET I BERGEN. BOTANISK INSTITUTT: 

"Rapport fra vegetasjonshistorisk befaring i Breheimen 
sommeren 1980". 
Datert desember 1980. 

I sin konklusjon sier konservator Dagfinn Moe om Brehei- 
mens vegetasjonshistorie: 

1- "Isavsmeltingen i området foregJkk rundt 9000 f. Kr. Det 
er ikke sannsynlig at befaringen har avdekket materialer 
eldre enn dette. Dog må forventes at en på bunnen av en- 
kelte lokaliteter har funnet organisk materiale fra tiden 
like etter avsmeltingen. Prøvetaking i 1981 med tilhøren- 
de datering vil kunne avgjøre dette". 

Se B-178 med hensyn til tilsvarende 1981 undersøkelse i 
Fåbergstølsområdet. 

B-154 UNIVERSITETET I BERGEN 
BOTANISK INSTITUTT ; 

"Botaniske befaringer i Jostedalen og Stryn med hensyn på 
vannkraftutbyggingen i Breheimen". 
Datert desember 1980. 

Rapporten formidler inntrykk fra befaringen i 1980 i 
Stryn og Jostedalsområdene. 

Rapporten ender opp med å foreslå en større botanisk un- 
dersøkelse i 1981. En slik undersøkelse ble gjennomført i 
1981, se B-178. 
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B-155 UNIVERSITETET I BERGEN. GEOLOGISK INSTITUTT: 

"Befaring i samband med naturvitenskapelige forhold. Geo- 
logi". 
Datert desember 1980. 

Rapporten beskriver· de kvartærgeologiske forhold i regu- 
leringsområdene. Det konkluderes med angivelse av et 
visst undersøkelsesbehov ved enkelte magasinområder, sær- 
lig da Fåbergstølområdet. Dette ble utført i 1981 og re- 
sultatet av dette arbeide er gitt i rapport B-180 og 
B-181. 

B-156 NVE - STATSKRAFTVERKENE. GENERALPLANKONTORET : 

"Vannføringsforhold før og etter en regulering i Stryne- 
vassdraget. 
Alternativ bare høyt fall". 
Datert mars 1981. 

Utredningen beskriver vannføringsforholdene i Strynevass- 
draget i naturlig tilstand med alternativ "bare høyt 
fall". 

I Erdalselva og i Loelva blir det da ingen inngrep og 
følgelig heller ingen endring i vannføringsforholdene. 

Vannføringsforholdene i Hjelledøla og Stryneelva blir be- 
skrevet ved henholdsvii inn- og utløpet i Strynevatnet. 

B-157 NORGES LANDBRUKSVITENSKAPELIGE FORSKNINGSRÅD (NLVF) 
STYRINGSUTVALGET FOR JORDFORSKNING: 

"Maglege verknader på vilkåra for plantedyrking i Joste- 
dalen av å regulere vassdraget". 
Datert 27. november 1981. 

Rapporten til forsker A.O. Skjelvåg er basert på undersø- 
kelser sommeren 1981 samt litteraturstudier. Jordregi- 
streringen er omtalt i påfølgende hefte (157£). Skjel- 
våg konkluderer med at muligens er ikke grunnvasstilfør- 
selen til planter så betydelig som tidligere antatt. 
Skjelvåg hevder videre at der elvevann er i veksling med 
grunnvannet kan jordtemperaturen stige 1 - 2°c i perio- 
der. For Jostedalens vedkommende vil dette være til for- 
del. 

B-157b NORGES LANDBRUKSVITENSKAPELIGE FORSKNINGSRÅD. 
STYRINGS UTVALGET FOR JORDFORSKNING: 

"Løsmassekartlegging i Jostedalen. Luster kommune". Rap- 
port NLVF 0-7850/35/81. 
Datert 30 nov. 1981. 
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Rapporten gir resultatet av 198l's undersøkelsen på i alt 
51 lokaliteter langs Jostedalsvassdraget. 

Alle prøvene er tatt på representative dyrkede og dyrkba- 
re områder på elveslettene i Jostedalen. Jordprøvene er 
senere analysert og bearbeidet på Ås. 

B-158 NORGES HYDRODYNAMISKE LABORATORIER, VASSDRAGS OG 
HAVNELABORATORIET. VHL-RAPPORT 2 81020 

"In-Situ målinger av suspendert elvemateriale i Gaupne og 
Lusterfjorden 19 - 20 mai 1980". 
Datert 2. april 1981. 

Feltundersøkelsen er gjort som et ledd i en større under- 
søkelse av de hydrofysiske forholdene i Gaupne- Luster- 
fjorden. Det blr foretatt målinger av strøm, hydrografi, 
vind samt lysgjennomskinnelighet. Dette for å bestemme 
utbredelsen av suspendert materiale i fjordene. 

B-159 INGENIØR A.B. BERDAL A/S: 

"Breheimenutbyggingen. Skatte og avgiftsvurderinger". 
Datert 15. januar 1981. 

Notatet inneholder Berdals orienterende beregning av 
skatter og avgifter til Stryn kommune. Utbygging etter 
alternativene A og B. Notatet konkluderer med at alt. A 
vil gi ca. 10 mill. i skatte- og avgiftsinntekter, alt. B 
vil gi ca. 8 mill kr. Dette er anslag gitt under visse 
forutsetninger som er angitt i notatet. 

B-160 DIREKTORATET FOR VILT- OG FERSKVANNSFISK (DVF): 
REGULERINGSUNDERSØKELSENE: 

OVF-rapport l0B-1980: 

"Supplerende fiskeribiologiske undersøkelser i Jostedals- 
vassdraget og Strynevassdraget". 
Datert februar 1981. 

Rapporten er et supplement til OVF-rapport 10-1980. 

Den omtaler forholdene i Øvre Jostedøla samt Glomsdøla og 
Sygneskarvatna i Stryn. 

Med hensyn til virkningene skriver DVF om Jostedøla: 

"Virkningene av reguleringen blir mest drastisk ved al- 
ternativ B o g  c. Etter alternativ D blir det mindre re- 
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duksjon av vannføring både i sideelvene og i hovedelva 
enn ved alternativ B o g  C. Fåbergstølmagasinet blir hel- 
ler ikke etablert ved regulering etter alternativ D. 

Skadene på det eksisterende fiske i Jostedøla vil bli små 
dersom de nødvendige tiltak i form av minstevannføring 
(min 2 m3/s) og b y i n g  av terskler blir satt i verk". 

Om Glomsdøla sies det: 

"I Glomsdøla kan sjøfisk gå ca. 400 m oppover. Dette er 
et viktig gyte- og oppvekstområde for aure. Oppe i dalen 
er det på lange strekninger brukbare forhold for inn- 
landsaure. Elva blir tørrlagt nedenfor overføringsstedet, 
men ved utløpet til Strynevatnet vil vannføringen være 
ca. 65 % av det normale. I området der elva tørrlegges 
vil fiskebestanden bli totalskadd, men for Glomsdøla sett 
under ett vil overføringen medføre små skader på fiskein- 
teressene". 

Om Sygneskarvatna heter det: 

"Sygneskardvatna synes å ha en meget tynn fiskebestand av 
særdeles god kvalitet. Rekrutteringen er trolig for dår- 
lig. Det dreier seg her vesentlig om sterkt brepåvirket 
vatn. Fisket ventes å gå så godt som helt tapt etter re- 
gulering. Størst skade ventes ved alternativ B, C o g  D. 
Det er ventet en betydelig positiv demningseffekt de før- 
ste åra etter oppdemming. For å utnytte denne bør et be- 
tydelig antall settefisk settes ut i magasinet i tiden 
før første oppfylling". 

B-161 NORGES HYDRODYNAMISKE LABORATORIER 
VASSDRAGS- OG HAVNELABORATORIET (VHL): 

Rapport nr. 2-81047. 
"Breheimen. 
Feltmålinger for modellforsøk, avløpskurver for Stygge- 
vatnet, Oppljosvatnet, Langvatnet og Sygneskardvatna". 
Datert 28. april 

VHL-rapporten gir resultatene av feltmålingene i 1980 i 
ovennevnte 4 vatn. Resultatet av målingene ble nyttet til 
modellforsøk som igjen ga data for beregning av avløps- 
kurver. 

B-162 NVE - VASSDRAGSDIREKTORATET 
HYDROLOGISK AVDELING: 

Rapport nr. 2-81: 
"Flommen i Jostedal i august 1979". 
Datert april 1981. 
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Rapporten omtaler augustflommen i Jostedalen 1979. Hva 
var årsaken, og hvordan var forløpet til flommen og hvor 
sjelden den var, blir behandlet av Hydrologisk avdeling. 
Hvordan flommen ville ha artet seg etter en Breheimenut- 
bygging er behandlet av SBG's hydrolog Marit L. Fossdal i 
utredning B-149. 

B-163 NORGES HYDRODYNAMISKE LABORATORIER 
VASSDRAGS- OG HAVNELABORATORIET (VHL): 

Rapport nr. 2-81022. 

"En vurdering av strøm og hydrografi i Gaupne- og Luster- 
fjorden før og etter den planlagte reguleringen av Joste- 
døla". 
Datert 3. febr. 1981. 

I sammendraget til VHL-rapporten sies det: 

"Rapporten gir en vurdering av hydrografi og strømforhold 
i Gaupne- og Lusterfjorden. Dette gjelder både nåværende 
forhold og forventede forhold etter den planlagte regule- 
ringen av Jostedøla både med og uten tvungen innblanding 
av sjøvann i ferskvannet. Vurderingene baserer seg hoved- 
saklig på data fra vinteren og våren 1980. I rapporten er 
det forsøkt tegnet opp typiske strømprofiler og typiske 
trekk i horisontal- og vertikalfordelingen av temperatur 
og saltholdighet ved varierende tilrenninger. Vindpåvirk- 
ningen er også illustrert". • 

B-164 NVE - STATSKRAFTVERKENE 
GENERALPLANKONTORET, SBG: 

"Redusert utbygging i Mørkri". 
Datert mai 1981. 

Rapporten omhandler et "mildt" alternativ hva angår Mør- 
kriprosjektet. Bare Asetevatn blir regulert og det blir 
angitt en grov produksjons- og kostnadskalkyle for pro- 
sjektet. 

B-165 NVE - VASSDRAGSDIREKTORATET 
HYDROLOGISK AVDELING: 

"Breheimutbyggingen. 
Grunnvannsundersøkelser i Erdalen og Hjelledalen". 
Datert 30. juni 1981. 

Rapporten behandler grunnvassituasjonen for arealene 
langs Hjelledøla og Erdalselva i Stryn. Rapporten avløser 

, en foreløpig rapport fra 1975 (B-45). 
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I sammendraget sies det: 

"Normalvannføringen i Erdalselva vil bli redusert ca 50 % 
målt ved utløpet i Strynevatnet. Grunnvannsenkingen vil 
bli mest merkbar i områdene nær elva. I vekstsesongen er 
den gjennomsnittlige nivåsenkingen anslått til 
15 - 20 cm. ved ae·øvre dyrkede arealene (Greidung) og 
15 - 30 cm. for de sentrale jordbruksarealene i Erdalen 
(Berge) . 

I Hjelledalen vil normalvannføringen bli redusert med ca. 
70 % over året, mest i månedene juli og august. Undersø- 
kelser ved de lavtliggende jordbruksarealene langs elva 
viser at en vil måtte regne med en gjennomsnittlig nivå- 
senking på inntil 50 cm i vekstsesongen (Hjelle)". 

B-166 A/S GEOTEAM RAPPORT NR. 3066.07: 

"Seismiske målinger i Breheimen. 
Langvatnet, Oppstrynsvatn og Oppljosvatn" 
Datert 5. november 1981. 

Rapporten til Geoteam gir resultatene for målingene i 
Stryn i september 1981. 

B-167 STRYN KOMMUNE: 

"Vurdering av kraftutbygging sin verknad for jord og ha- 
gebruk, turistnæringen, andre næringer samt sosiale kon- 
sekvenser". 
Datert desember 1981. 

Rapporten til Stryn kommune er en oppsummering av vurde- 
ringen til 3 kommunale utvalg.Utvalgene har tatt seg av 
forskjellige sider av Breheimenutbyggingen (jord og hage- 
bruk, næringslivet og sosiale konsekvenser). 

B-168 NVE - VASSDRAGSDIREKTORATET 
HYDROLOGISK AVDELING: 

"Materialtransportundersøkelser i norske breelver i 1980". 
Datert desember 1981. 

' • ' 

Brekontorets rapport 4-81 gir resultatet av de undersø- 
kelser i 1980 som går på materialtransport. Det er særlig 
Nigardsbreen som er interessent i Breheimensammenheng. 
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B-169 FYLKESLANDBRUKSKONTORET I SOGN OG FJORDANE 
JORDBRUKSETATEN: 

"Aktuelt vatningsareal som ligg ned mot Jostedøla, Luster 
kommune. Dyrket og dyrkbar jord, vassforsyning mv." 
Datert 15. juni 1982. 

Rapporten til Fylkesagronomen i Sogn og Fjordane gir 
oversikt over vatningsareal langs Jostedøla samt aktuelle 
vatningsanlegg. Middelkostnaden for vatningsanlegg vil 
etter fylkesagronom Jillkes mening ligge på ca. 14 000,- 
kr/da. Se også B-171. 

B-170 HYDROCONSULT 
SIVILINGENIØR ERIK RÆSTAD A/S: 

"Utbygging av Breheimen. Skattevurdering for Luster kom- 
mune samt vurdering av grunnlag for beregning av konse- 
sjonsavgifter og konsesjonskraft". 
Datert 23. mars 1981. 

Utredningen til Hydroconsult erstatter tidligere utred- 
ning av 27.02.78 (B-97). 

Av sammenraget kan vi lese: 

"Vi har i oppgaven anslått de forventede skatteinntekter 
til Luster kommune ved de alternativ for utbygging av 
Breheimen som er framlagt ved kosesjanssøknad. 

Som grunnlag for dette er beregnet anleggenes bruttofor- 
mue pr. 01.01.81, dette er gjort ved hjelp av en rentabi- 
litetsberegning. 

Inntektsskatten er satt til 0,337 % av anleggenes brutto- 
formue. Formuesskatt og eiendomsskatt er satt til hen- 
holdsvis 0,5 og 07 % av det samme beløp. 

Ved alt. A har vi i tillegg til egne beregninger støttet 
oss til tallmateriale som er utarbeidet av A.B. Berdal 
A/Si forbindelse med deres beregninger for Stryn kommu- 
ne. Dette gjelder spesielt ved bestemmelse av fordelingen 
av formuesverdien mellom Stryn og Luster. 

Totale skatteinntekter for Luster kommune for de for- 
som følger: skjellige alternativ blir 

Alt. A: 19. 77 mill. kr 
A l t .  B: 21,23 mill. kr 
Alt. C: 22,41 mill. kr 
A l t .  D: 14,26 mill. kr 

Det bemerkes spesielt at de oppsatte beløp gjelder bare 
kraftanleggene, skatt av kraftlinjer innenfor kommunen 
vil komme i tillegg. 
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Videre er beregnet kraftøkningen i naturhestekrefter som 
grunnlag for beregning av konsesjonsavgift og konsesjons- 
kraft. For de ulike alternativ blir dette som følger: 

Grunnlag for konse- Grunnlag for konse- 
sjonsavgift (nat.h.k.) sjonskraft (nat.h.k.) 

Alt. A: 276.100 244.500 
Alt. B: 276.000 276.000 
Alt. C: 222.700 222.700 
Alt. D: 181.800 181.800 

Størrelsen av konsesjonsavgiftene er ikke vurdert i denne 
omgang. Disse er imidlertid små i forhold til skatteinn- 
tektene, og forskjellen i avgift mellom de forskjellige 
alternativer vil ikke i vesentlig grad forrykke sammen- 
ligningen av alternativene.". 

B-171 HYDROCONSULT 
SIVILINGENIØR ERIK RÆSTAD A/S: 

"Vanningsbehovet i Jostedalen". 
Datert 29. april 1981. 

Rapporten til Hydroconsult er skrevet på grunnlag av be- 
faring samt lesning av Bengt Rogneruds uttalelse fra 
1978. Se B-87 

Utredningen tar opp emnene: 

Vanningsbehov, vanningsbehov og aktuelle vanningssyste- 
mer. B-169, rapporten til fylkesagronom Julke tar også 
for seg de samme forhold. 

B-172 HYDROCONSULT 
SIVILINGENIØR ERIK RÆSTAD A/S: 

"Kommentar til flomberegninger". 
Datert 13. mai 1981. 

Flomforhold i Jostedøla er omtalt i rapporter av såvel 
Hydrologisk avdeling (B-162) som av SBG (B-149). Etter 
oppdrag fra Luster kommune har Hydroconsult beregnet og 
kommentert flommer i Jostedøla samt flomreduksjon etter 
regulering. 
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B-173 HYDROCONSULT 
SIVILINGENIØR ERIK RÆSTAD A/S: 

"Utbygging av Jostedøla. 
Virkning på prosjektet ved feltreduksjon og ved vannslip- 
ping". 
Datert 14. mai 1981 

I notatet gir Hydroconsult eksempler på virkningen på 
prosjektet dersom prosjektet reduseres, enten med å t a  ut 
nedbørfelter eller slippe en viss vannføring forbi innta- 
kene. 

B-174 UNIVERSITETET I BERGEN 
HISTORISK MUSEUM: 

"Arkeologisk rapport nr. 3. 
Breheimundersøkelser 1981". 
Datert 1982. 

Arkeologisk rapport for 1980-registreringene er gitt i 
Breheimenutredning B-150. 

B-174 gir resultatene av undersøkelsene i 1981. Rapporten 
er før i pennen av Kjersti Randers (arkeologi) og Mons 
Kvamme (vegetasjenshistorie). Randers sier i sin oppsum- 
mering at de arkeologiske registreringsarbeider ble lagt 
opp etter Breheimenalternativ B. Disse områder ble regi- 
strert i 1981: 

Stryn: 

Erdalen, Sunndalen med Sygneskardsvatna, Skjerdingsdalen, 
Grasdalen, Videdalen med Langevatn, øvre del av Bødalen 
ved Bødalssetra, området rundt Skora (øverste gard i 
Hjelledalen). Oppljosvatn, innafor og østafor Grasdalen, 
ble ikke befart på grunn av snøforholdene. 

Jostedal: 

Høyfjellsstrøkene ved Styggevatn, Austdalsvatn og søndre 
del av Kupevatn, Sprengdalen, Stordalen, Vetlestøls- 
dal/Fagredal, Sandhaugedalsvatn, Geisdalen med Geisdals- 
vatn, Vanndalen med Vanndalsvatn og nedre del av Vigdalen. 

I rapporten sier Randers bl.a. videre: 

"Undersøkelsesintensiteten varierte fra område til områ- 
de. Utbyggingsplaner, topografi, vegetasjensforhold og 
den tid som var til rådighet spilte inn ved vurdering av 
arbeidsinnsatsen på de forskjellige steder. Utmarksområ- 
der ble prioritert (støls- og høyfjellsstrøk). Hjelleda- 
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len og nedre del av Erdalen der det er fast gardsbebyg- 
gelse ble ikke befart, da fornminnebestanden her er rela- 
tivt godt belagt gjennom tidligere registreringer. Ved de 
planlagte magasiner ble registreringene begrenset innen 
sonen for høyeste vannstand. I de dalføre hvor anleggs- 
virksomhet vil komme er det til en viss grad tatt hensyn 
til dalens mer helhetlige fornminnebestand. Det er altså 
registrert ut over de areal som er skarpt avgrenset av 
veitraseer, tipp-plasseringer o.l. Dette anses nødvendig 
av to grunner: 

1) Erfaring tilsier at planlagte inngrep ofte blir noe 
endret, dobbeltregistrering kan således unngåes. 

2) En tilnærmet samlet oversikt over et dalføres (eller 
deler av et dalføres) kulturminnebestand er vesentlig 
for å få et faglig forsvarlig resultat ut av denne 
type undersøkelser. 

De areal som vil bli berørt i forbindelse med Breheimen- 
reguleringene er mange og omfangsrike. Det er derfor van- 
skelig, uten en urimelig innsats av tid og penger, å få 
gjennomført en intensiv registrering av hele området. Den 
kjente kulturminnebestand er derfor trolig noe mindre 
representativ for de reelle forhold her enn i mange andre 
undersøkte områder. 

Resultatet vil således alltid være begrenset med de meto- 
der vi har til rådighet. Registreringene vil likevel gi 
oss indikasjoner på områdets informasjonsverdi. Et viktig 
hjelpemiddel i så henseende er de data vegetasjonshisto- 
rien, og da særlig pollenanalysen, kan bidra med. Der 
fortidig menneskelig aktivitet er vanskelig å påvise rent 
arkeologisk, kan det ofte etterspores gjennom analyse av 
blomsterstøv (pollen) som har lagret seg i myrenes torv- 
lag. Denne metode har særlig kulturhistorisk betydning i 
strøk der en forventer å kunne gjenfinne tidlig jord- og 
februk. 

Det er nå kjent ca. 150 objekt (eksklusive diverse 
grav- og løsfunn fra garder i Hjelledalen, Erdalen og Bø- 
dalen) fordelt på 82 funnsteder fra de aktuelle utbyg- 
gingsområder. Lokalitetene er representert med 45 stykker 
i Stryn og 37 i Luster. Det dreier seg her ikke bare om 
nyregistreringer utført sist sommer. Tidligere kjente 
kulturminner er også inkludert." 

B-175 NORSKE TURISTFORENINGERS FORBUND/DNT: 

"Utbygging av Breheimen. 
Virkninger for friluftsliv i området". 
Datert juni 1982. 
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De fire forfatterene av rapporten til DNT sier i sin opp- 
summering av virkninger for friluftslivet i Breheimenom- 
rådene: 

"Det synes klart at utbyggingen vil få svært alvorlige 
følger for friluftslivet i Breheimen. Området blir delt i 
to, og flere landturruter blir avskåret. En rekke av de 
mest sentrale rutene blir kraftig berørt. Andelen områder 
med kvalifisert villmark blir sterkt redusert. 

De største virkningene vil en få i Styggevassornrnrådet og 
Fåbergstølen. Ødeleggelse av nedgangene her kan få alvor- 
lige følger pga. redusert sikkerhet på breturer. 

Styggevasshytta er et knutepunkt for rutenettet, og det 
kan vanskelig finnes noen fullgod erstatning for den. 
Viktige, gamle ferdselsveier fra Jostedalen til Gud- 
brandsdalen blir ødelagt. Også Fåbergstølen er et knute- 
punkt i rutenettet. Med den blir et viktig start- og av- 
slutningssted ødelagt. Området brukes også av bilturister 
og lokalbefolkning. Anleggsveier, tørrlegging av elver og 
steintipper i sidedalene på østsiden av Jostedalen vil 
også ødelegge viktige dagstur-områder for lokalbefolk- 
ningen. 

På vestsiden av breen blir Sunndalen, Erdalen og Bødalen 
kraftig berørt. På en rekke tradisjonsrike og vakre opp- 
ganger blir naturopplevelser sterkt forringet av anleggs- 
veier, tørrlagte elver og steintipper. 

Virkningene av en utbygging av Breheimen vil ramme både 
lokalbefolkningen og tusener av mennesker fra hele Sør- 
Norge. 

Alternativ D gir de minste skadene for friluftslivet. Men 
også dette alternativet gir en rekke alvorlige virkning- 
er. Disse kan reduseres noe ved å t a  ut Vigdøla og det 
lave fallet på vestsiden". 

B-1.76 NVE - STATSKRAFTVERKENE, GENERALPLANKONTORET SBG: 

' •• 

,. . 

"Skåre kraftverk, Sygneskarddammen. 
Vurdering av massiv betongdam kontra fyllingsdam. 
Vurdering av.installasjonsøkning kontra magasinøkning". 
Datert september 1982. 

Når det gjelder spørsmålet om valg av betongdam kontra 
fyllingsdam, sier rapporten til Kjell Erik Stensby: 

"Økonomisk kan de to alternativ sies å være jevnbyrdige, 
men alternativet med massivdam gir ca. 20 GWh mindre pro- 
duksjon. Videre gir dette alternativet mindre mulighet 
for flomdempning. På den annen side er det usikkerhetsmo- 
menter ved alternativet med fyllingsdam, f.eks. angående 
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ytterligere krav til forsterkning av dammen og eventuelle 
magasinrestriksjoner". 

Om vurdering av økning innstallasjon kontra øking av ma- 
gasin sier Stensby at beregningene viser at det blir ve- 
sentlig mindre gevinst ved innstallasjonsøking fremfor 
påplussing av HRV. • • 

B-177 NVE - STATSKRAFTVERKENE, GENERALPLANKONTORET SBG: 

"Breheimutbyggingen - Stryn 
Skåre kraftverk 
Alt. bare høyt fall." 
Teknisk/Økonomisk plan. 
Datert februar 1981 

I innledningen til planen sier B-177: 

"I planene for Breheimutbyggingen - Stryn, datert mars 
1980, er presentert en total utbyggingsplan for Stryne- 
vassdraget. Denne omfatter et høyt og et lavt fall. 

For å imøtekomme et ønske om å betrakte høyt fall sepa- 
rat, dvs. ingen utbygging av lavt fall, har vi utarbeidet 
en egen plan for dette. Planen er beskrevet etter samme 
l s t  som de øvrige Breheimen-planene. 

Det er også utarbeidet et eget hefte vedr. hydrologi, re- 
guleringens virkning på vannføringsforholdene, B-156". 

B-178 UNIVERSITETET I BERGEN, BOTANISK INSTITUTT: 

"Floristiske, vegetasjonsøkologiske og vegetasjonshisto- 
riske undersøkelser på Fåbergstølsgrandane, Jostedal i 
Sogn og Fjordane. 
Med vurdering av områdets botaniske verneverdier". 
Datert september 1982. 

I rapportens konklusjon gis en botanisk verdivurdering: 

"Det er to hovedårsaker til at vegetasjonen på Fåberg- 
stølsgrandane er av stor naturvitenskapelig verdi: 

1) Den utgjør en unik naturtype. Både den floristiske 
sammensetningen og vegetasjonstypenes utforming er av 
meget spesiell karakter, og det kjennes ikke til an- 
dre områder av denne størrelsesorden i Norge hvor man 
kan finne noe lignende i dag. Før nedemmingen av 
Leirdøla fantes trolig en tilsvarende naturtype foran 
Tunsbergdalsbreen, men denne ble aldri nærmere under- 
søkt. 
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2) Vegetasjonen på Fåbergstølsgrandane utgjør et meget 
stort forsknings- og undervisningspotensiale. Delvis 
kommer dette av vegetasjonens spesielle karakter. Men 
samtidig er Grandane et relativt oversiktlig og en- 
kelt system, hvor effekten av en rekke økologiske 
faktorer tydelig kan observeres". 

Orn konsekvensene for de ulike utbyggingsalternativer sies 
det: 

"En utbygging etter alternativ A, Beller C vil medføre 
at vegetasjonen på Grandane vil ødelegges. Slik planene 
for alternativ D foreligger, vil utbyggingen føre til re- 
dusert grunnvannstand på nedre del av Grandane, samt at 
deler av systemet stabiliseres. Dette vil medføre en en- 
dring av vegetasjonen mot større dominans av høyere vege- 
tasjon på bekostning av de tørkesvake kryptogarnsarnfunnene 
og de konkurransesvake pionerartene som i dag karakteri- 
serer området. Særlig•vil det gå utover mosesamfunnene, 
og mangfoldet av suksesjonsstadier vil bli redusert. 

Imidlertid vil trolig forandringene ved en slik utbygging 
føre til en viss spredning av arter og plantesamfunn 
lenger nordover på Grandane enn tilfellet er i dag. Det 
er derfor mulig at en del av de mest utsatte vegetasjons- 
typene vil "overleve" utbyggingen her selv om de neppe 
vil kunne okkupere slike arealer som de gjør i dag. 

Det er således grunn til å regne med en viss botanisk 
verdiforringelse hvis utbyggingen skjer etter de planene 
som i dag foreligger for alternativ D. Hvis derimot den 
planlagte veien ble lagt rundt Grandane i stedet for over 
denne, ville ikke systemet bli stabilisert i samme grad, 
og den botaniske verdiforringelsen ble mindre. Likeledes 
vil en minstevannføring av Sprongdøla, slik at grunnvann- 
senkningen ikke ble altfor stor, kunne bidra tilåredu- 
sere skadevirkningene av utbyggingen på den spesielle ve- 
getasjonen på Grandane". 

B-179 UNIVERSITETET I BERGEN: 

"Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Fåbergstølsdeltaet, 
Jostedal i Sogn og Fjordane, i forbindelse med planlagt 
utbygging av Breheimen". 
Datert september 1982. 

Forfatterene av rapporten Gunnar G. Raddurn og Arne Fjell- 
heim sier i pkt. 6 Sammendrag og konklusjon bl.a.: 

"Vi har i realiteten to alternativer til vurdering: 

Neddemming av området. 
Utbygging etter alternativ D. 
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Undersøkelsen i Fåbergstølsdeltaet sommeren 1982 viste at 
dyrelivet i vann ikke kan betegnes spesielt rikt i fau- 
nistisk sammenheng. 

Deltaet rommer imidlertid store økologiske gradienter fra 
de mest brepåvirkede områdene i nord til de frodigere om- 
rådene i sør. Dyrellvet i området er kraftig påvirket av 
disse gradientene. 

Fåbergstølsgrandane er et sterkt dynamisk område og viser 
hvordan landskapet var mange steder i landet etter at 
isen trakk seg tilbake. 

Etter hvert som isen trakk seg tilbake ble landet koloni- 
sert av dyr og planter. 

Fåbergstølsgrandane er den eneste store aktive sanduren 
vi har i Norge. Området representerer en unik naturtype 
og har således høy vitenskapelig verdi. Området må i den- 
ne sammenheng betegnes verneverdig. 

Alternativ D vil indirekte få innflytelse ved at vannfø- 
ringen i Sprengdøla endres. Området vil imidlertid ikke 
bli nevneverdig berørt i ferskvannsbiologisk sammenheng. 
Forutsetningen er at den traseen for anleggsvei som er 
skissert, blir endret. En anleggsvei tvers over elvedel- 
taet vil medføre store økologiske skadevirkninger, bl.a. 
ved kanaliseringer av elveløpene. Dersom anleggsveien 
blir lagt langs østsiden som skissert for alternativ A, B 
og Celler blir lagt i tunnel, vil skadevirkningene på 
det akvatiske dyreliv bli minimale. 

Ut fra en total vurdering av de reguleringsplaner som er 
utarbeidet for området vil derfor alternativ D være å fo- 
retrekke". 

B-180 UNIVERSITETET I BERGEN, GEOLOGISK INSTITUTT: 

"Kvartærgeologisk og geomorforlogisk verdivurdering av 
Fåbergstølsområdet". 
Datert september 1982. 

Rapporten gir en vurdering av de kvartærgeologiske og 
geomorfologiske forhold i Fåbergstølsområdet. 

Orn de forskjellige utbyggingsalternativer uttaler rappor- 
ten: 

' · ·  
"Alternativene A, B o g  C medfører alle neddemming av Få- 
bergstølsanduren opp til kote 544, dvs. størsteparten av 
sanduren. Foruten tapet av sanduren vil områdets helhets- 
verdi bli sterkt redusert. Dette inngrepet ødelegger så- 
ledes vesentlige kvartærgeologiske og geomorfologiske 
verdier i området. 
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Alternativ D medfører inngrep i Sprongdøla. Vannene 
øverst i elva reguleres, og Sprongdøla får dermed vesen- 
tlig redusert vannføring. Den sterke reduksjonen av vann- 
føringen i Sprongdøla vil ha en viss innvirkning på pro- 
sessene på de distale deler av sanduren, men totalt vil 
det trolig bety lite for sanduren. Det er vesentlig elve- 
ne fra Stegholbreeri-og Lodalsbreen som forårsaker sandur- 
utviklingen. Det er foreslått en vei tvers over Fåberg- 
stølsanduren ved Øy. Denne veien vil berøre sanduren 
sterkt. Dreneringen og prosessene nedstrøms for veien vil 
bli strekt påvirket. Trolig vil dette også gjelde et 
stykke oppstrøms for veien. På bakgrunn av dette bør en 
evt. vei fra Fåbergstølen til Øy legges langs sandurens 
østside". 

B-181 UNIVERSITETET I BERGEN: 

"Breheimenutbyggingen. 
Naturvitenskapelig verdivurdering av Fåbergstølsområdet". 
Datert september 1982. 

Vurderingen er foretatt av de tre prosjektledere Arvid 
Odland, Noralf Rye og Gunnar Raddum. Disse representerer 
henholdsvis Botanisk Institutt, Geologisk Institutt, avd. 
B o g  Zoologisk Museum ved Universitetet i Bergen. I sin 
oppsummering av de naturvitenskapelige verdier sier de i 
rapporten: 

"Fåbergstølsgrandane er den eneste større, aktive sandu- 
ren i landet. Den viser på en instruktiv måte hvordan 
viktige landskapselementer dannes og hvordan plantedekket 
og dyrelivet etableres og innretter seg under slike for- 
hold. 

Området gir oss dessuten muligheter til å studere hvordan 
utviklingen av landskap, plante- og dyreliv har foregått 
etter istiden. 

Fåbergstølsgrandane er derfor et viktig dokumentasjonsom- 
råde både i geologisk og biologisk sammenheng. Området 
utgjør et naturvitenskapelig miljø som er enestående i 
Norge i dag og er således av meget stor verdi både for 
undervisning og forskning. 

Dette vil gå tapt ved en utbygging etter alternativene A, 
Beller C. De viktigste naturvitenskapelige verdier vil 
natur sannsynligvis bestå ved utbygging etter alternativ 
D dersom traseen for anleggsveien legges utenom Fåberg- 
stølsgrandane". 
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B-182 NVE - VASSDRAGSDIREKTORATET HYDROLOGISK AVDELING: 

"Breheimen. 
Dybdemålinger på Stegholbreen". 
Datert 01.10.82. 

Brekontorets rapport er ført i pennen av kontorleder 
Bjørn Wold. 

Målingene i mai 82's hensikt var å avklare en eventuell 
overføringsmulighet av Stegholbreens delfelt til Stygge- 
vassmagasinet. I sin konklusjon sier Wold at det synes å 
være tvilsomt om fjellgrunnen langs Stegholbreens midtak- 
se har tilstrekkelig høyde for et breinntak. 

B-183 DET NORSKE JORD- OG MYRSELSKAP: 

"Breheimen 
Jordundersøkelser ved Fåbergstølen i Jostedal". 
Datert 25.10.82. 

Rapporten til Jord- og myrselskapet sier i sin konklusjon: 

"Det norske jord- og myrselskap har foretatt jordunder- 
søkelser av Fåbergstølsgrandane ved Fåbergstølen i Luster 
kommune. Det ble ialt undersøkt ca. 1100 dekar. Av dette 
er det skilt ut ca. 440 dekar middels god dyrkingsjord. 

Jorda innenfor disse arealene består av fin sand, 
siltig fin sand, sandig silt og silt. Mektigheten av 
dette finmaterialet varierer mellom 0,3 og 1,0 m. Are- 
alene er uregelmessige i formen og oppdelt av mange store 
og små elveløp. Mineralmaterialet i elvefarene er stort 
sett grovt, og i store trekk er det økende innhold av 
grovt materiale fra Fåbergstølen og nordover. 

Forutsetningen for oppdyrking i området er en regulering 
av elva og senking av grunnvannstanden. En vil imidlertid 
da kunne få et fint sammenhengende dyrkingsareal ved å 
planere noe av finmassen ut over de grove massene. 

Våre beregninger antyder at det finnes ca. 220 000 m3 
finmateriale, fin sand, siltig fin sand, sandig silt og 
silt fordelt på feltene innen kategorien middels god 
dyrkingsjord". 

B-184 A/S GEOTEAM: 

"Seismiske målinger for utbygging av Breheimen, Joste- 
dalen". 
Datert 10. desember 1982. 

Rapporten til Geoteam gir resultatene for de seismiske 
undersøkelser som ble utført i Gaupnefjorden og i Joste- 
døla i oktober 1982. I Gaupnefjorden ble det målt seis- 
m k  for alternativt tunnelutslag. I Jostedøla ble det 
målt brusteder på 3 steder. Geoteam konkluderer med å 
foreslå et bestemt alternativ for brusted såvel som for 
tunnelutslag i Gaupnefjorden. 
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B-185 NVE - STATSKRAFTVERKENE, GENERALPLANKONTORET (SBG): 

"Skåre kraftverk, høyt fall. Langvatn/Oppljosvatn med veksel- 
kjøring og pumpe" Datert 10.01.83. 

SBG-rapporten omtaler produksjonsberegninger for alternative 
utnyttelser av magasinene i Langvatn og Oppljosvatn. De to 
alternativer det er regnet på er vekselkjøring samt veksel- 
kjøring pluss pumpe. De tekniske løsninger samt kostnader er 
beskrevet i rapporten. 

B-186 NVE - STATSKRAFTVERKENE, GENERALPLANKONTORET (SBG): 

"Tapping for å tilfredstille minstevannføringskrav i Erdals- 
elva." Datert 11.01.83. 

I SBG-rapporten er det vist hvordan tappestrategien må være for 
å tilfredsstille SFT's minimumskrav (0,5 m3/s vinter og 3,0 
m3/s om sommeren). Hydrologirapporten er utarbeidet av 
Marit L. Fossdal. 

B-187 JOSTEDALSUTVALGET: 

"Breheimen. En utredning av konsekvenser og tiltak for land- 
bruket ved utbygging av Jostedalsvassdraget etter alternativene 
B o g  D". Datert januar 1983. 

I sin konklusjon sier det jordbruksfaglige utvalg at alternativ 
D utvilsomt vil være det mest skånsomme. Likevel finner ut- 
valget, etter en samlet vurdering, å kunne gå inn for alternativ 
B. Da må imidlertid visse angitte forutsetninger bli fulgt opp. 

B-188 NVE - VASSDRAGSDIREKTORATET, HYDROLOGISK AVD.: 

"Virkningen av en Breheimutbygging på isforholdene i Luster- 
fjorden". Datert januar 1983. 

Iskontorets rapport 1/83 vil kunne sammenfattes slik: 
"Hovedhensikten med rapporten har vært å vurdere virkningene av 
forskjellige utbyggingsalternativer i Breheimen på isforholdene 
i Lusterfjorden. 

I den forbindelse har det vært ønskelig og også i sterk grad 
nødvendig å få kartlagt isforholdene i fjorden følgende perioder: 
- perioden fram til 1959, før noen av tilløpselvene ble regulert 
- perioden 1959-78, etter Fortun-Granfasta, men før Leirdøla- 

utbygging 
- perioden etter 1978, etter Leirdøla-utbygging 
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I rapporten er også eventuelle tiltak for å redusere eller 
hindre uheldige konsekvenser for isforholdene.i fjorden vurdert. 
De tiltakene som er nevnt er dyputslipp og boblearrangement". 

B-189 NHL-VASSDRAGS- OG HAVNELABORATORIET: 

"Forprosjektering av dykket utslipp i Gaupne. En sammenligning 
av boblegardin og dykket utslipp som metode for tvungen blanding 
av ferskvann og saltvann". Datert 19.11.82. 

Rapporten til NHL sier i sammendraget: 
"Rapporten gir en_vurdering av mulighetene for å benytte dykket 
utslipp til å blande sjøvann i ferskvannsutslipp til Gaupne- 
fjorden. Hvis økt vintervannføring fører til at issituasjonen i 
fjorden forverres, kan det unngås ved en slik tvungen blanding. 
Rapporten konkluderer med at det fra et hydrodynamisk synspunkt 
er mulig å oppnå tilstrekkelig blanding ved bruk av dykket ut- 
slipp. I en tidligere rapport har en forprosjektert et boble- 
anlegg i Gaupnefjorden. Ut fra et hydrodynamisk synspunkt er 
disse likeverdige hva angår muligheten av å oppnå en ønsket 
blanding. Strømningsmessig sett er det heller ingen ting i veien 
for å ha både bobleanlegg og dykket uslipp i Gaupnefjorden": 

B-190 DET JORDBRUKSFAGLIGE UTVALG: 

"Rapport om virkningen for jordbruket i Stryn ved utbygging av 
Breheimen". Datert april 1983. 

I sin konklusjon uttaler blant annet det jordbruksfaglige utvalg: 
"Breheimenutbyggingen i Stryn vil få både positive og negative 
virkninger for jordbruket. Det jordbruksfaglige utvalget har i 
sitt arbeid lagt størst vekt på å belyse virkningene av utbygg- 
ingen for jordbrukets planteproduksjon og komme med forslag om 
tiltak som kan redusere ulempene eller styrke de positive sider 
ved utbyggingen". 
Videre: 
"Utbygging av høyt fall synes å medføre fa ulemper for jord- 
bruket. Ved økt magasinering og flomdempingstiltak i Oppljos- 
vatnet vil utbyggingen føre til mer stabile vannføringsforhold i 
Strynevassdraget, og jordbrukets produksjonsvilkår synes dermed 
å bli gunstigere. 

Utbygging av lavt fall vil ha liten virkning på flommene. 
Reduserte vannføringer får negative virkninger for produksjons- 
vilkårene for dyrkede arealer. Disse ulempene kan kompenseres 
ved garanterte minstevannføringer og andre tiltak som bygging av 
vanningsanlegg, etablering av terskler osv. Anleggsveger vil 
åpne muligheter for nydyrking og gjøre beiteområder lettere til- 
gjengelig" . 

Utvalget avsluttet sitt arbeid med å foreslå diverse tiltaks- 
punkter. 
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B-191 NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT (NGI): 

"Sygneskarvatnet. vurdering av fare for skredgenererte bølger". 
Datert 04.03.83. 

NGI sier i sin vurdering av faren for skredgenererte bølger at 
skredet som kommer ned i Sygneskannagasinet fra vestsiden vil 
være dimensjonerende. Skredet kan i ekstreme tilfelle forventes 
å gi bølgehøyder av størrelse 5-8 meter i rassonen. Vurderingen 
til NGI er foretatt på grunnlag av teoretiske beregninger. 
Bølgeforløpet vil bli undersøkt nærmere ved hjelp av modell- 
forsøk ved Norges Hydrodynamiske Laboratorier (NHL), se rapport 
B-192. 

B-192 NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT (NGI): 

".Sygneskarvatnet. Vurdering av bølgehøyder ved damstedet etter 
utførte modellforsøk". Datert 14.11.83. 

NGI-rapporten viser at modellforsøket ved NHL (B-202) tilsier at 
bølge- høyden ved damstedet blir ca. 2 meter. En går da ut fra 
en bølgehøyde på 8 meter ved skredfaret midt på Sygneskarvatnet. 
Fribord på dammen forutsettes satt til 6 meter. 

B-193 NVE - STATSKRAFTVERKENE, 
GENERALPLANKONTORET ( SBG) : 

"Breheimen - Stryn, Hydrologi. 
Reguleringens virkning på vannføringsforholdene og flomforhold- 
ene i Loen- og Strynevassdraget." 
Datert januar 1985. 

I utredningen behandles vannføringsforholdene før og etter 
regulering på valgte punkter i Stryne- og Loenvassdraget: 

Strynevassdraget: 
a I Helledøla ved utløpet i Strynevatn. senere kalt Hjelledøla. 
b I Erdalselva ved utløpet i Strynevatn. senere kalt Erdalselva. 
c I Glomsdøla ved utløpet i Strynevatn. Senere kalt Glomsdøla. 
d I stryneelva ved utløpet av Strynevatn. Senere kalt Strynelva. 

Loenvassdraget: 
I Loelva ved utløpet av Lovatn. Senere kalt Loelva. 

Denne utredningen erstatter to tidligere utredninger: 
"Breheimutbyggingen. Hydrologi. Reguleringens virkning på 
vannføringsforholdene i Loen- og Strynevassdraget. 
Mars 1980, "B-127. 
"Breheimutbyggingen. Hydrologi. Reguleringens virkning på 
flommene i Strynevassdraget." Mars 1980, B-130. 
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B-194 Utgår 

B-195 NVE - VASSDRAGSDIREKTORATET 
HYDROLOGISK AVDELING: 

"Breheimutbyggingen - Stryn. 
Mulige virkninger på vanntemperatur og isforhold i berørte vass- 
drag. Rapport 5-85". 
Datert 04.10.85. 

Utbyggingsplan av januar 1985 får bare mindre virkninger på 
vanntemperatur- og isforhold i vassdraget. 

I Hjelledøla vil vanntemperaturen om sommeren bli litt høyere 
enn nå når det ikke tappes vann ved Skåre. I de andre elvene som 
får redusert vassføring vil vanntemperaturen bli en tanke høyere 
enn nå om sommeren. om vinteren blir det ubetydelige endringer i 
alle tilsigselvene til Strynevatnet. Totalt vil det l Stryne- 
vatnet bli tilførsel av noe kaldere vann om sommeren og noe 
varmere vann om vinteren enn hva det er nå. 

I Stryneelva kan det bli litt kaldere vann om sommeren og litt 
varmere vann om vinteren. Endringene antas a bli mindre enn 
1°c. 

Isforholdene på magasinene vil påvirkes noe, spesielt ved opp- 
sprukket is og overvann langs land. Isforholdene vil imidlertid 
ikke påvirkes så mye at vinterferdselen hindres på Langvatn og 
oppljosvatn. I Stryneelva vil det bli ·endra mindre is enn nå. 

B-196 DET NORSKE METEOROLOGISKE INSTITUTT (MI): 

"Breheimen - Stryn 
Lokalklima ved Strynevassdraget. 
verknadene på grunn av planlagd regulering". 
Datert mai 1985. 

"Reguleringa kan føre til at det blir isfrie område på Stryne- 
vatnet og at nedste delen av Stryneelva ikkje vil islegge seg". 

Henviser til tidligere rapport B-134 datert mai 1980. 

B-197 DIREKTORATET FOR VILT OG FERSKVANNSFISK (OVF): 
REGULERINGSUNDERSØKELSENE 

"Plan av 1983 for utbygging av Strynevassdraget. Virkningen på 
fisket." 
Datert desember 1983. 



84 

I brev fra OVF av mai 1985 angående Breheimen Stryn: "Rapporten 
av desember 1983 (B-197) er fullt ut dekkende også for den nye 
utbyggingsplanen av januar 1985." 

Alternativ plan av desember 1983 er vurdert av OVF - regulerings- 
undersøkelsene. I rapport 12 - 1983 om virkningene på fisket 
sier rapporten bl.a.: 

"Forskjellen mellom foreliggende utbyggingsplan og alternativ 
B=D=C i plan av mars 1980 er vesentlig økt magasinkapasitet i 
Oppl1osvatnet og Langvatnet, og økt driftsvannføring fra 8 til 
12 m /spå høyt fall. Dette medfører at høyt fall for det 
meste vil bli kjørt om vinteren, mens tidligere planer medførte 
sODD11erkjøring. Vannførings- og temperaturforholdene i Stryneelva 
blir endret, og det sterkt blakkede vatnet fra magasinene 
slippes ned i Strynevatnet om vinteren, mens tidligere planer 
medførte størst slipping i sommermånedene. De største forskjell- 
ene for fisken oppstår i Oppljosvatent, Langvatnet, strynevatnet 
og Stryneelva. I de to magasinene vil fisket etter de nyeste 
planene bli rx.ermest totalt ødelagt. Strynevatnets røyeproduksjon 
vil bli betydelig redusert uansett alternativ dersom blakkingen 
fra magasinene blir stor. Men den nye planen synes gunstigere 
for røya, idet det blakkene vatnet i vesentlig grad slippes ned 
i Strynevatnet om vintern. Dette synes også å være en heldigere 
løsning for fisket i Stryneelva, idet blakkingen neppe blir så 
framtredende i fiskesesongen. Vannføringen i Stryneelva vil bli 
noe lavere i fiskesesongen enn ved alt. B=C=D. Dette gjør at 
fiskeplasser som krever lav og middels vannføring for at fiske- 
forholdene skal være gode vil få flere dager med idell vann- 
føring enn tidligere, mens endringen er ugunstig for fiske- 
plasser som er mest effektive ved høy vannføring. Det er 
vanskelig å si hvilket alternativ som vil gi best fiske når en 
ser hele Stryneelva under ett. Foreliggende utbygingsplan gir 
mindre reduksjon i sommertemperaturen enn alt. B=C=D. Begge 
alternativer gir redusert smoltprodukjon både for laks og sjø- 
aure, men ved det nye alternativet vil ikke reduksjonen bli så 
stor som tidligere. 

Dersom bare høyt fall bygges ut, vil overføringen av Bødalselva 
fra Loenvassdraget falle ut. Hele Loenvassdraget, Erdalselva, 
Sygneskardvatna, Glomsdøla og Skjærdingsdøla vil bli uberørt av 
utbyggingen. 

I Oppljosvatnet, Langvatnet med omgivelser og øvre deler av 
Videdøla og Grasdøla vil inngrepene bli de samme som ved full 
utbygging. I øvrige områder vil inngrepene endres dersom bare 
høyt fall bygges ut. I Sunndøla ventes ingen vesentlige skader 
på fisket, idet bare øverste del av ei sideelv føres bort. I 
Hjelledøla blir restvannføringen betydelig høyere enn ved full 
utbygging. Vannføringen ved utløpet i Strynevatnet reduseres med 
knapt 30 \. En venter at lavere vannføring i vinterhalvåret 
fører til en reduksjon i produktivt areal, spesielt i tørre år, 
og dermed noe reduksjon i produksjon av aure og laks. En venter 
ikke problemer for oppgang og fangst av fisk. Skadene som på- 
føres Hjelledøla blir små sammenlignet med full utbygging. I 
Strynevatnet er den største trusselen mot røyepopulasjonen til- 
førsel av blakket vann fra Langvatnet, og denne overføringen 
blir den samme som ved full utbygging. 
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At Bødalselvas kalde brevatn ikke overføres til Strynevassdraget 
gjør at en unngår noe nedsatt fiskeproduksjon. Dersom bare det 
høye fallet bygges ut, vil vannføringsforholdene bli mindre 
gunstige for fiske etter laks i stryneelva, mens de blir meget 
gunstige for sjøaurefiske. 

Økt mulighet for naturlige småflommer gjør at fisken lettere går 
opp i elva og blir mer bitevillig. Idet en antar at vann- 
temperaturforholdene ikke vil endres vesentlig dersom bare høyt 
fall bygges ut, venter en de samme virkningene på klekking av 
yngel og vekst av ungfisk som ved full utbygging." 

B-198 Utgår 

B-199 NVE - STATSKRAFTVERKENE 
GENERALPLANKONTORET (SBG): 

"Notat vedrørende endringer i teknisk utførelse ved alternativ 
bare høyt fall." 
Datert januar 1984. 

Notatet utgår, innarbeidet i teknisk/økonomisk plan. 

B-200 NVE - STATSKRAFTVERKENE 
GENERALPLANKONTORET- (SBG): 

"Breheimutbyggingen - Alt. B, c, D. 
Hydrologi. 
Reguleringens virkninger på flommene i Strynevassdraget med 
flomdempningsmagasin i Langvatn." 
Datert januar 1984. 

Rapporten utgår, innarbeidet i B-193. 

B-201 NVE - STATSKRAFTVERKENE 
GENERALPLANKONTORET ( SBG) : 

Notat vedrørende vannstandsvariasjoner for Langvatnet og 
Oppljosvatnet. 
Datert januar 1985. 

B-202 NORGES HYDRODYNAMISKE LABORATORIER (NHL) 
DIVISJON VASSDRAGS- OG HAVNELABORATORIET (VHL). 

"Modellforsøk med rasgenerert bølger i sygneskardmagasinet". 
NHL-Rapport nr. 283058. 
Datert 10. juni 1983. 
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I rapportens sammendrag heter det: 

"Rapporten tar for seg studier av hvordan rasgenererte bølger 
vil forplante seg i Sygneskardmagasinet. Studiene er gjort ved 
hjelp av en laboratoriemodell i målestokk 1:200. Her er bølgen 
generert ved aktuelle rassteder og resultatet er registrert ved 
forskjellige steder i modellen. Resultatene er så overført til 
prototyp". 

B-203 NVE - STATSKRAFTVERKENE 
GENERALPl..ANKONTORET (SBG): 

SBG-notat vedrørende korttidsregulering av Skåre kraftverk. 
Virkning på vannstanden i Strynevatnet og vannføringen i Stryne- 
elva. 

"Ved kjøring av Skåre kraftverk bare på dagtid vil vannstands- 
variasjonene innen døgnet bli ca. 3 cm. Det er forutsatt at 
kortidsreguleringen foregår over en viss peride slik at vann- 
standen i Strynevatnet har stabilisert seg. Vannføringen i 
Stryneelva vil i den samme peride være ca. 16-17 m3/s (forut- 
satt liten restvannføring fra de uregulerte feltene). Variasjon- 
ene innen døgnet er ca. 1,5 m3/s, altså noe mindre enn 10 \." 

B-204 NGI rapport nr. 78 601.3: 

"Jostedalsutbyggingen. Ingeniørgeologisk vurdering av kraft- 
stasjonsområdet." 
Datert 30. januar 1984. 

B-205 Geologisk institutt, Universitetet i Bergen: 

"Isens innvirkning på lufttemperaturen langs Lusterfjorden." 
Datert september 1983. 

B-206 NGI rapport nr. 79 445-2: 

"Sunndøla. vurdering av fare for oppdemning av snøskred." 
Datert 23. mars 1984. 

B-207 NGI rapport nr. 82 012-1: 

"Grunnundersøkelse for steintipp i Strynsvatnet ved Hjelle." 
Datert 9. april 1984. 
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B-208 NHL-rapport nr. 284 034: 

"Ferskvannsutslippenes innvirkning på de hydrofysiske forholdene 
i Gaupne og Lusterfjorden." 
Datert 29. februar 1984. 

B-209 NTNF: 

"Sluttrapport for Prosjekt prøvenett for miljøovervåkning fase 
II. II 
Datert desember 1983. 

B-210 NTH. Institutt for anleggsdrift: 

"FUllprofilboring av tilløpstunnel. Vigdal kraftverk." 
Datert 23. februar 1984. 

B-211 Universitetet i Bergen 
Botanisk institutt: 

"Botaniske undersøkelser i Stryn." 
Datert oktober 1984. 
Henviser til B--219. 

B-212 Universitetet i Bergen 
Zoologisk Museum: 

"Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Stryn - Breheimen." 
Datert oktober 1984. 
Henviser til B-219. 

B-213 Universitetet i Bergen 
Geologisk Institutt avd. B: 

"Geologiske undersøkelser i Stryn" 
Datert oktober 1984. 
Henviser til B-219. 

B-214 Det Norske Meteorologiske Institutt: 

"Klimaverknad på grunn av is i indre Nordfjord." 
Datert 5. juli 1984. 
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B-215 Direktoratet for Vilt og Ferskvannsfisk (DVF) 
Rapport nr. 13 1984: 

"Reguleringsundersøkelsene, Breheimen utbyggingen. Vilt- og 
fiskeribiologiske undersøkelser ovenfor Langevatnet i Stryne- 
vassdraget." 
Datert oktober 1984. 
Henviser til B-219. 

B-216 Universitetet i Bergen 
Zoologisk Muserum, 
Ornitologirapport nr. 19: 

"Fuglefaunaen i Stryne- og Loenvassdraget 1983-84. 
Konsesjonsavgjørende undersøkelse." 
Datert oktober 1984. 
Henviser til B-219. 

B-217 NTH, Institutt for anleggsdrift: 

"Fullprofilboring av Vestsideoverføringen i Jostedalen. Prisnivå 
1984." 
Datert 1 november 1984. 

B-218 NVE - VHB: 

"Rapport vedrørende dybdemålinger på Stegholtbreen mai 1982." 
Datert 19. oktober 1982. 

B-219 Universitetet i Bergen, 
Kontaktutvalget for Vassdragssaker: 

"Stryn - Vurdering av naturvitenskaplige verdier og konsekvenser av 
planlagte reguleringer." 
Datert 1984. 

Konklusjon 

"Fra et naturvitenskapelig synspunkt er områdene langs Stryne- og 
Loenvassdragene blant de rikeste og mest varierte på hele Vest- 
landet. Når det gjelder plante- og fuglearter er artsantallet av de 
høyeste som er påvist i vassdrag på Vestlandet. Langs de to vass- 
dragene er det en sjelden stor spennvidde av naturtyper fra lavland 
til høyfjell. Dette gjør at områdets totale mangfold med hensyn på 
plantedekke, dyreliv og geologiske formasjoner har meget stor verdi 
i naturvitenskapelig sammenheng. 
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Begge vassdragene inneholder de fleste elementer som er 
karakteristiske for indre fjordstrøk på Vestlandet. De er derfor 
godt egnet som type- og referansevassdrag for denne regionen og de 
er uten større tekniske inngrep og er lite påvirket av forurensing. 

I tillegg til områdets helhetlige verdi finnes enkeltforekomster 
som har stor faglig interesse, både nasjonalt og internasjonalt. 
Dette gjelder spesielt haturtyper knyttet til elver, fosser og 
breer. 

1) - De særegne naturtypene som finnes ved de store fossene mellom 
Skora og Videsæter, ved Tverrelva og i Tverrelvskaret vil gro 
til og miste sin faglige verdi. 

2) - Den delvis aktive breelvesletten i Tverrelvskaret vil gro til 
og miste sin faglige verdi. 

3) - Biotoper for regionalt sjeldne fuglearter og en instruktiv 
vest-øst-gradient i vegetasjonen ved Langvatnet vil gå tapt. 

En regulering etter "lavt fall" vil i tillegg få følgende konse- 
kvenser: 

4) - Fosseengene ved Glomnesfossen vil forsvinne. 
5) - Breelvslettene i Erdalen vil bli inaktive, gro til og miste 

sin faglige verdi. 
6) - Flommarkskogene i Erdalen vil bli inaktive, gro5til og miste 

sin faglige verdi. 
7) - Bunnsedimentene i Nedre sygneskardvatn vil bli så forstyrret 

at de mister sin forskningsverdi. 
8) - Glomsdølas verdi for studier av materialtransport vil gå tapt. 
9) - Morenelandskapet foran Bødalsbreen vil endre karakter, og 

miste mye av sin naturvitenskapelige interesse. 

Det er vanskelig å fastslå hvor stor effekt en regulering vil få 
for plante- og dyrelivet ved Stryneelvas munning og for fuglelivet 
ved Loelvas utløp. Det er også usikkert hvilke konsekvenser det vil 
bli på ferskvannsbiologiske forhold i Strynevatn og Lovatn. Verdi- 
fulle kvartærgeologiske formasjoner vil dessuten kunne bli berørt 
ved veibygging, massetak og annen anleggsdrift. Likedan vil veier, 
stein, tipper og kraftlinjetraseer kunne berøre de botanisk og 
ornitologisk rike skogsområdene. 

Dersom konsesjon blir gitt, vil en regulering som bare omfatter 
"høyt fall" alternativet være å foretrekke. Samlet rangerer 
imidlertid Strynevassdraget og Loenvassdraget, både med hensyn til 
enkeltforekomster, mangfold og helhetsutforming, over de gjen- 
værende uregulerte vassdragene i Sogn og Fjordane." 

B-220 

• 

Universitetet i Bergen 
Historisk Museum: 

"Leirdøla kraftverk Vestsideelvene. 
Registrering av kulturminner vedrørende overføring av Vestside- 
elvene til TUnsbergdalsvatnet." 
Datert 31. januar 1985. 

i 
I 
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B-221 

• 

Universitetet i Bergen 
Zoologisk Museum: 

"Ferskvannbiologise undersøkelser i forbindelse med overføringa av 
elver til Tunsbergdalsmagasinet, Vestsideelvene." 
Datert november 1984. 

B-222 Universitetet i Bergen 

Botanisk institutt: 
"En botanisk vurdering vedrørende overføring av Vestsideelvene til 
Tunsbergdalsmagasinet." 
Datert desember 1984. 

B-223 Universitetet i Bergen 
Zoologisk Museum: 

"Ornitologisk vurdering av planer om regulering av elver på vest- 
siden av Jostedalen." 
Datert november 1984. 

( B-224 Universitetet i Bergen 
Geologisk Institutt, avd. B: 

"Leirdøla - Vestsideelvene. En geologisk vurdering." 
Datert november 1984. 

B-225 Landbrukskontoret. Skogbruksetaten i indre Sogn: 

"En orientering om skader og ulemper vedrørende skogbruk m.m. 
Utskrift av Landbruksnemnda si møtebok i Luster kommune." 
Datert 12. februar 1985. 

B-226 Als Geoteam: 

"Seismiske undersøkelser vedrørende Jostedal kraftverk." 
Datert 22. januar 1985. 

B-227 

• 

Nordseismie Als 
Rapport nr. 8502: 

"Seismiske grunnundersøkelser i Gaupne, Styggevatn, Austdalsvatn og 
Kupvatn for Jostedal-anlegget." 
Datert 31. mai 1985. 
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