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FORORD

I forbindelse med NVE-Statskraftverkenes planer om regulering av

vestsidelvene i Jostedalen ble Det nasjonale Kontaktutvalg for

vassdragsreguleringer (Vassdragsforsk) ved sekretariatet bedt om å

utfre den ndvendige utredning om friluftsliv.

Utredningen er i sin helhet bekostet av konsesjonssøkeren, som

herved takkes for behagelig samarbeid.

Miljvernavdelingen ved Fylkesmannen i Sogn og Fjordane og Milj-

verndepartementet er forvaltningsorgan innen fagfeltet, og de har

utarbeidet rammebetingelser for faglig innhold. Kontaktutvalget

(Vassdragsforsk) har stått for gjennomføringen av utredningen.

Rapporten og analysen bygger på det landskapet som fremstår ut fra

de planer som Statskraftverkene (Statkraft) har lagt fram i sin

forhåndsmelding. Tekniske løsninger eller eventuelle kompensa-

sjonstiltak som ikke framgår av forhåndsmeldingen er ikke vurdert

i denne konsekvensanalysen.

Oslo, januar 1986

di
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Fig. 1. Utbyggingsomr&det - Jostedalen vest III
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1.SAHHENDRAG

1.1. KORT OM RAPPORTENS METODE

Denne underspkelsen har som formal belyse hvilke konsekvenser de

tekniske inngrepene som er forhåndsmeldt vil ha på områdets verdi

for friluftsliv og rekreasjon.

Friluftsliv er et uensartet begrep som tolkes ulikt av ulike per-

soner avhengig av den enkeltes interesser og behov. Utgangspunktet

i denne underskelsen er imidlertid den definisjonen som ble gitt

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

En definisjon som senere har vært benyttet av det offentlige i en

rekke utredninger og meldinger. Den lyder som flger;

"Friluftsliv er opphold i friluft i fritiden med

sikte pa miljforandring og naturopplevelse"

Med bakgrunn i denne veletablerte definisjonen analyseres områdets

verdi for friluftsliv (som er inndelt i tre hovedgrupper aktivite-

ter) med basis i fire verdimål.

De fire verdimålene er;

opplevelsesmuligheter

egnethet

dagens bruk

regional situasjon for friluftsliv

De tre aktivitetsgruppene er;

tradisjonelt friluftsliv

moderne friluftsliv

andre utendrsaktiviteter

(vedlegg 1)

Gruppen moderne friluftsliv faller imidlertid ut av denne ana-

lysen, fordi området ikke har kvaliteter som

aktiviteter.

forutsetter slike

Verdivurderingene tar utgangspunkt i registreringene slik de er

systematisert etter de fire verdimålene. I tillegg gis en evalu-

ering av verdiene ut fra et samlet kriterieoppsett for verdivur-

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

nr. 63, 1984-85. Evalueringene er inndelt etter de ulike aktivi-

tetsgruppene. Videre er analysen delt inn etter fem delområder,
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som det har vært naturlig å dele undersøkelsesområdet inn etter.

Konsekvensanalysen bygger direkte på verdivurderingene og på et

tilsvarende kriterieoppsett som for verdievalueringen (vedlegg 3).

1.2. VERDIVURDERING

Hompedla og Kverneelvi og nedbørfeltene omkring dem har STOR

VERDI for TRADISJONELLE FRILUFTSLIVSAKTIVITETER og MIDDELS STOR

VERDI for ANDRE UTENDØRSAKTIVITETER som er knyttet til dalen.

Sperleelv, Vassdla og Liadla og nedbrfeltene omkring dem har

SVÆRT STOR VERDI for TRADISJONELT FRILUFTSLIV.

Sagar@oyri, Kyrkjedla og Vassdla nord og nedbrfeltene omkring

dem har SVÆRT STOR VERDI for TRADISJONELT FRILUFTSLIV

Krundalen med Rykjedla og Tverradla har SVERT STOR VERDI for

både TRADISJONELT FRILUFTSLIV og for ANDRE UTENDØRSAKTIVITETER.

Leirdøla og Tunsbergdalsmagasinet har LITEN VERDI for FRILUFTSLIV

og ANDRE UTENDØRSAKTIVITETER.

1.3. KONSEKVENSANALYSE

Trrlegging av Hompedla under kote 520 vil berore mangfoldet og

opplevelsesmulighetene i nedbørfeltet. Dette har STORE NEGATIVE

KONSEKVENSER for TRADISJONELT FRILUFTSLIV og for ANDRE UTENDØRS-

AKTIVITETER.

Tørrlegging, veianlegg og inntaksdammer vil berøre mangfoldet og

opplevelsesmulighetene vesentlig i området omkring Sperleelv,

VassdØla og Liadla. Det forventes at de planlagte inngrepene får

direkte, Ødeleggende virkninger for områdets egnethet og potensi-

elle verdi for tradisjonelt friluftsliv. Det antas medf6re

STORE NEGATIVE KONSEKVENSER for TRADISJONELT FRILUFTSLIV, og SMA

NEGATIVE KONSEKVENSER for ANDRE UTENDØRSAKTIVITETER.
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Trrlegging av Sagaryri, Kyrkjedla og Vassdla nord under kote

550/560 vil berøre mangfoldet av opplevelsesmuligheter i området.

Og det vil redusere områdets og regionens potensielle verdi for

friluftsliv i urørt og ikke tilrettelagt natur. Dette har STORE

NEGATIVE KONSEKVENSER for TRADISJONELT FRILUFTSLIV, og SMA NEGA-

TIVE KONSEKVENSER for ANDRE UTENDØRSAKTIVITETER.

Rykjedla og Tverradla ligger i Krundalen som er et av fA gjen-

værende urørte friluftslivsområder i Jostedalen. Inngrepene redu-

serer mangfoldet og opplevelsesmulighetene. Det finnes få alter-

native friluftslivsområder med tilsvarende kvaliteter innen

regionen og landsdelen. Inngrepene vil innebære MEGET STORE NEGA-

TIVE KONSEKVENSER for TRADISJONELT FRILUFTSLIV og for ANDRE UTEN-

DRSAKTIVITETER (reiseliv og turisme).

Inngrepene får ingen nevneverdige konsekvenser for FRILUFTSLIV og

ANDRE UTENDØRSAKTIVITETER i Tunsbergdalen og i nedbrfeltet til

Leirdla ut over de konsekvenser som allerede har oppstått etter

eksisterende magasinering.

1.4. KONKLUSJON

Krundalen med Rykjedla og Tverradla br unntas inngrep fordi

dette området har svært stor verdi for aktiviteter hvor natur- og

landskapsopplevelsene står sentralt. Krundalen har nasjonal og

internasjonal verdi. Sammen med Breadalen (Nigardsbreen)utgjr den

en landskapsmessig helhet med stor potensiell verdi for både tra-

disjonelle friluftslivsaktiviteter og for andre utendrsaktivi-

teter.

Rykjedalen, Vassdalen nord og Vassdalen sir har alle stor verdi

for tradisjonelt friluftsliv. De er alternativer til hverandre,

selv om de ogs& utgjr et samlet turomr&de med mange rundturmulig-

heter. Innenfor Jostedalsregionen som er påvirket av teknsike

inngrep for vannkraftformdl, br minimum ett av disse tre vass-

dragsområdene stå uten inngrep.
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Rykjedalen har verdi bde for tradisjonelt friluftsliv og for

andre utendørsaktiviteter. Den ligger innefor et stort landskaps-

rom (Krundalen) hvor dagens bruk er både lokal og nasjonal og

internasjonal. Dette Øker dalens verdi relatert til de to andre

dalene. Vassdalen nord og Vassdalen sør har verdi for tradisjo-

nelt friluftsliv, og bruken er først og fremst lokal. Men den

potensielle bruksverdien kan forventes å Øke for alle tre om-

rådene når planlagte inngrep er avsluttet i Jostedalen og rundt

Jostedalsbreen for@vrig.

En sammenfatning er gitt i fig. 16 side 42.
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2. INNLEDNING

Friluftsliv er et relativt nytt fagfelt innen så vel planlegging

generelt som vassdragsplanlegging spesielt. Det har imidlertid

ikke manglet på politiske mål hva angår friluftsliv i arealdispo-

neringen det siste tiåret.

Så langt tilbake som Langtidsprogrammet 1974-77 (St.meld. nr. 71,

1972-73) ble det presentert en egen spesialanalyse for frilufts-

liv. I denne spesialanalysen er det overordnete mål for frilufts-

livspolitikken skissert som flger:

"... alle maf like muligheter til utve fri-
luftsliv. Dette betyr at eksisterende mulig-
heter m& sikres for dem som utver friluftsliv,
at de som nsker & utve mer friluftsliv kan  f
muligheter til det, og at en må dekke det behov
som utviklingen vil medfre" (s. 9).

I forbindelse med virkemiddelbruken stAr flgende:

"Både lovgivning, offentlige bevilgninger, plan-
legging og informasjon må nyttes for å tilrette-
legge forholdene for friluftslivet i områder som
har spesiell interesse for friluftslivet, slik
som langs vassdrag og fjellområdene i
hele landet, de store sammenhengende naturom-
rAdene, mindre omrAder med hoy naturkvalitet..."
(s. 10).

I Stortingsmelding om vern av norsk natur (St. meld. nr. 68, 1980-

81) heter det

11 
••••• en viktig side av friluftslivet er natur-

opplevelsen" (s. 50).

og videre

"Hovedformålet i friluftslivspolitikken vil
fortsatt være å skaffe alle grupper i be-
folkningen gode muligheter til A utve frilufts-
liv" (s. 50).
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Med bakgrunn i disse politiske målene er det behov for å skaffe

til veie informasjon om friluftslivsarealer og friluftslivsbruken

i plansaker og arealdisponeringssaker.

Denne fagutredningen tar da sikte på å dekke de behovene forvaltn-

ing, de berrte parter og planlegger har til underskelser av de

skadelidende interesser ved vannkraftreguleringer.

Fagutredningen bygger på de erfaringer en fram til idag har høstet

innen sektoren vassdrag/friluftsliv. En oppnevnt konsulentgruppe

arbeider for tiden med å videreutvikle metode og begrepsapparat

innen konsekvensanalyser i friluftsliv. Konsulentgruppen er

sammensatt av personer med erfaringer fra Samlet Plan, Verneplan

for Vassdrag, forvaltningen og personer med forankring i univer-

sitets- og hgskolemiljber.

2.1. HVA ER FRILUFTSLIV OG HVILKE FRILUFTSAKTIVITETER ER MEST UT-

BREDT?

Friluftsliv er definert som

"Opphold og fysisk aktivitet i friluft i fri-
tiden med sikte p& miljforandring og naturopp-
levelse" (St.meld. nr. 71, 1972-73).

Andre og senere rapporter bygger i hovedsak på den samme defini-

sjonen (NOU 1983:45). Definisjonen er godt innarbeidet i for-

valtningssystemet.

Undersøkelser foretatt for å belyse friluftslivsmønsteret i Norge

viser at de viktigste aktivitetene er følgende (Statistisk Sen-

tralbyra, 1984) :

fotturer i skog, mark og fjell

skiturer i skog, mark og fjell

- fisketurer

- bading utendrs

- lpeturer, joggeturer

(s. 31)
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Fordelt pa s#vel alder som kjnn, er disse friluftslivsaktivi-

tetene de viktigste i dag (1982) som i 1970, med unntak av fiske

som er mer utbredt blant menn, og jogging som er mest utbredt i

1982 og blant unge mennesker.

I denne fagutredningen om Leirdla takrenneprosjekt, som i til-

svarende fagutredninger for friluftsliv (Toftdahl, H., 1985,

1985a), legger en vekt på de mest utbredte friluftslivsaktivi-

tetene. Utredningene ommfatter imidlertid også andre former for

friluftsliv og utendørsaktiviteter hvor naturopplevelse står sen-

tralt.

De friluftslivsaktivitetene som er listet opp over, utgjør det en

i konsekvensanalyser for vassdragssaker har valgt d kalle

tradisjonelt friluftsliv

(vedlegg 1)

Til forskjell fra det tradisjonelle friluftslivet, har en også de

aktiviteter som krever større grad av tilrettelegging, tekniske

anlegg, opparbeiding mv. Disse aktivitetstypene kalles

moderne friluftsliv (sport, idrett mv)

(vedlegg 1)

I Miljverndepartementets utredning om friluftsliv (Miljvern-

departementet 1985) tilsvarer det en der kaller "fritidsbruk av

natur".

Denne rapporten omfatter ikke vurderinger av moderne friluftsliv,

fordi omr&det ikke inneholder komponenter som gjr det egnet for

slike aktiviteter. Derimot omfatter analysen en tredje kategori

aktiviteter;

andre utendrsaktiviteter

(vedlegg 1)

Slike aktiviteter knytter seg i liten grad til fysisk aktivitet,

og krever god tilgjengelighet (veier, overnattingssteder mm). Til
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denne gruppen hirer reiseliv, turisme og hytteliv mm. I  Milj-

verndepartementets utredning (Miljøverndepartementet 1985) kalles

denne gruppen "annen fritidsbruk av natur".

2.2. HVA ER EN KONSEKVENSANALYSE I FRILUFTSLIV?

Det finnes lite empiri som forteller om folks holdning til ulike

tekniske inngrep i vassdragsområder,

inngrep har/har hatt på friluftsliv.

og hvilke konsekvenser slike

En underskelse basert pa

omlag 1550 intervjupersoner (Teigland, J., 1975) viser at av de

spurte mente over 60 at flere vassdragsregulerte elver og vann i

fjellet var uheldig. 8 mente at slike reguleringer var en for-

del, mens ner 20% svarte "vet ikke". P& sprsmdl om flere veier i

fjellet, svarte 50 at det var uheldig med flere veier, mens 16%

mente at det ikke gjorde noe, og 18% mente det var en fordel

(s.31).

Konsekvensanalysene i friluftsliv til vassdragskonsesjonerbygger i

dag på en metode som er utviklet gjennom arbeidet fram mot verne-

plan III (NOU 1983:45), St.m.nr 63 (1984-85) om Samlet Plan og

gjennom K-Prosjektet (Milj@verndepartementet 1984). Denne fag-

rapporten om Leirdla takrenneprosjekt er utarbeidet etter samme

metode, kriterieoppset og definisjoner som i andre tilsvarende

rapporter som er utviklet etter skadelidende forvaltningsorgans

behov. Tilsvarende konsekvensanalyser er utarbeidet til konse-

sjonssknader for Etnevassdraget og Nyset-Steggje (Toftdahl 1985,

1985a) og Jrpelandsvassdraget (under utarbeiding). Miljvern-

departementet arbeider også med et oppsett for en veileder til

slike utredninger.

Veilederen bygger på en metode hvor en tar utgangspunkt i et sett

på fire verdimål, en tredelt definisjon av friluftsliv (avsnitt

2.1.), et kriterioppsett for evaluering av verdi (vedlegg 2) og et

kriterieoppsett for evaluering av konsekvens (vedlegg 3). De to

kriterieoppsettene er utarbeidet av faggruppe for naturvern og

friluftsliv til Samlet Plan. De fire verdimålene skal omtales kort

i dette avsnittet:
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Herunder redegj@res for alle de komponenter i vassdragsomradet som

kan tenkes å ha betydning for de som ferdes i området; fugleliv,

kulturminner, dyreliv, vegetasjon, fisk, vilt, geologi,landskap

mm.

Opplevelsesmulighetene registreres ved å studere andre fag-

rapporter for området. Landskapsrapporten er særlig viktig.

Eanethet
Områdets egnethet for ulike aktiviteter girenoversikt over så vel

aktiviteter som utøves i dag som områdets potensielle verdi for

ulike aktiviteter.

Egnetheten registreres gjennom feltobservasjoner og intervjuer.

Dagensbruk
Herunder skal redegjøres for ferdsel og bruk i fritiden i dag.

Dagens bruk registreres gjennom samtaler med flest mulig lokal-

kjente folk og brukere/brukergrupper forvrig. Det vurderes for

hvert enkelt prosjekt hvorvidt en intervjuunderspkelse av strre

omfang er ndvendig. For mindre utebyggingssaker ansees det &

være tilstrekkelig med feltobservasjoner og samtaler med en gruppe

brukere og lokale kjentfolk.

Herunder skal gis en grov oversikt over friluftslivsområder i

regionen, eventuelle alternative friluftsområder og urørte turom-

råder.

Den regionale oversikten innbefatter en oversikt over verneplan-

status, alternative turområder skissert i plandokumenter, samtaler

med planleggere på ulike forvaltningsnivåer og brukerorganisa-

sjoner.

Metoden forutsetter feltstudier, personintervjuing, litteratur-

studier og nær kontakt med utbygger, fylkes- og kommuneadministra-

sjon og studier av tilgjengelig relevant litteratur over området.
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3. LEIRDLA  -  JOSTEDALEN VEST  -  EN PRESENTASJN

3.1. UTBYGGINGS- OG UNDERSØKELSESOMRÅDET

Takrenneprosjektet ligger sentralt i Jostedalen (fig. 1), og om-

fatter samtlige større vestsideelver mellom  Myklemyr  og Gjerde

(alt. 1)/Bergset (alt. 2). Prosjektet ligger innenfor et område

som dels er et nærturområde for lokalbefolkningen, og dels er et

turområde for regionen og landet forøvrig. Verdien av området i

en regional og nasjonal sammenheng henger sammen med den nære til-

knytning til Jostedalsmassivet, og betydningen av Jostedalen sett

i turist- og reiselivssammenheng.

Utbyggingsområdet omtales i flgende fem delområder:

- Tunsbergdalsbreen og Leirdla

- Hompedla og Kverneelvi

- Sperleelv, Liaddla og Vassdla

- Vassddla nord og Kyrkjedla

- Krundalen med TverrAdd6la og Rykjedla

Utbyggingsområdet blir også omtalt i sin helhet, inndelt etter de

to forelagte alternativene.

3.2. DE TEKNISKE PLANENE

Takrenneprosjektet Jostedalen vest med overføring til Leirdøla om-

fatter etter

alternativ I; 6 inntak og 1 tverrslag (fig. 2) og etter

alternativ II; 8 11 
" 

11 
" (fig. 3).

Høydenivå ved inntakene kan ikke endres dersom den ønskede flom-

demping skal oppnås. Det blir ikke veier inn til inntakene.

Imidlertid blir det bygget vei inn til tverrslaget ved Sperleelv.

Inntakskonstruksjonene blir betegnet som små. Vannføringen under

inntakene blir liten eller ingen.

Alternativ I vil i sin helhet være flomdempende. Alternativ II

vil  ikke  gi full flomdempingseffekt i Krundalen, fordi maksimalt
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inntak her tilsvarer normal vannføring.

Nedbørfeltene til de forskjellige vassdragene strekker seg fra

bremassivet med stlige utlopere av Jostedalsbreen til kulturland-

skapet nede i Krundalen og Jostedalen (fig. 4).
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3.3. INNGREPENE I DE ENKELTE VASSDRAGENE

Hompeddla (fig. 5)

Planene omfatter et inntak ved HompedØla på kote 520. Inntaket

blir i overkant av svapartiet som elven renner over. Vannstrengen

blir borte fra inntaket og ned til utløpet, fordi det er ingen

nevneverdige tilsig til elva under inntaksstedet.

•':.,,.. ... .<:;t,,,,,t .. ·.,
he

_I
,•.<-,:

:,
.-<

--;t,

Fig. 5. Homped@ola sett ra R 60. Aug. -85.

overkant av svapartiet.

Inntaket blir i

Kverneelvi (fig. 6)

Planene omfatter inntak ved kote 550. Elven blir tørrlagt neden-

for inntaksstedet. Men det blir en liten vanntilføring fra et

lite lp nord for hovedlpet. Inntaksstedet ligger over stryk-

partiet.
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Fig. 6. Kvernneelvi sett fra riksveien.

Vassddla

Inntaket ligger på 560 m o.h., og omfatter en inntaksdam med luke-

hus. Dammen blir liggende ved stØlsvollene til Sperlestlen. Det

er ingen nevneverdige vanntilsig under inntaksstedet.

Liaddla

Inntaket ligger på 580 m o.h. Inntaksstedet omfatter et sedimen-

teringsbasseng og lukehus rett over Oksagjeldet. Det er ingen

nevneverdige vanntilsig under inntaksstedet.

Sperleelvi (fig. 7)

Etter samløpet mellom Liadla og VassdØla heter elven Sperleelvi.

Den blir tørrlagt i sin helhet. Det er ingen nevneverdige vann-

tilsig til denne elva foruten de som er omtalt over. Sperleelvi

medførte store skader under siste storflom.

Tverrslaget forutsetter vei inn vest for elva. Det blir anlagt to

tipper i området, hvorav den nordligste legges i tilknytning til

jordbruksareal. Den vestligste blir lagt i lett skrånende terreng

under tverrslagsstedet (fig. 8).
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Fig. 7. Sperleelvi sett fra riksveien.

Kyrkjed¢la

Inntaket blir på 560 m o.h. Det blir bygget et sedimentasjons-

basseng ved inntaket. Inntaksstedet ligger nær opp til stien som

går inn til Bakkestølen. Det er ingen nevneverdig vanntilsig

nedenfor inntaket.

Vassd la nord

Inntaket blir på 560 m o.h. Det blir bygget et sedimentasjons-

basseng ved inntaket.

inntaksstedet.

Det er ingen nevneverdige vanntilsig under

Sagaryelvi (fig. 9)

Sagaryelvi er elva etter samløpet mellom Kyrkjedla og VassdØla.

Elva voldte store skader under siste storflom. Elva blir tørrlagt

ved inntak i KyrkjedØla og VassdØla.

Alternativ 1 består av de inngrepene som er beskrevet over. Etter

alternativ 1 blir det foretatt ordinær sprengning av tunnelen.

Alternativ 2 består av de nevnte inngrepene pluss to inntak i

Krundalen. Ved dette alternativet blir det foretatt fullprofil-

boring i begge retninger fra tverrslaget.
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Fig. 9. Sagarøyrelvi sett fra riksveien.

ALTERNATIV 2 OMFATTER FØLGENDE TILLEGGSINNGREP:

Rdykieddla (fig. 10)

Inntaket skal legges 560 m o.h. Det blir bygget et sedimenta-

sjonsbasseng ved inntaket som ligger relativt nær stien inn til

Rykjedalsstlen.

Tverradla

Inntaksstedet til Tverradøla ligger på 560 m o.h. og blir synlig i

terrenget rett under strykstreningen (fig. 11) hvor det også

legges et sedimentasjonsbasseng.
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4. REGIONAL OVERSIKT OVER FRILUFTSLIVET

I dette avsnittet gis en regional oversikt over friluftslivsom-

rder, friluftslivspotensialet i regionen og alternative frilufts-

livsområder. Friluftslivsutøvere har ulik aksjonsradius avhengig

av type aktivitet, utverens behov og motiv, lengden pa oppholdet

og tidspunkt for oppholdet. Når et område har lokal verdi, betyr

det at brukerne har kort reiseavstand og at området kan brukes i

fritiden etter arbeidstid. Når et område har regional verdi, betyr

det at området kan brukes til helgeopphold og at reisetiden ikke

er lenger enn at den kan aksepteres for minst en hel dags opp-

hold. Når et område har nasjonal og internasjonal verdi, betyr

det at området er egnet for flere dagers opphold og at reisetiden

er lang. Generelt kan en si at forutsetningen for at et område

skal ha nasjonal og internasjonal interesse, må områdets opp-

levelsesmuligheter, egnethet eller eventuell bruk være særlig

stor.

En regional oversikt skal trekke fram slike brukergruppeaspekter

og samtidig gi en oversikt over alternative friluftslivsområder

lokalt og regionalt.

Jostedalen ligger i Luster kommune. Dalen grenser opp mot flere

større sammenhengende fjell- og breområder. Jostedalen har verdi

for aktiviteter som utves i dalen og for aktiviteter som utves i

li- og fjellområdene rundt dalen.

I dette avsnittet vurderes

a) Jostedalen fra Gjerde til F&bergstlen

b) Jostedalen i tilknytning til Jostedalsbreen og Breheimen for-

bvrig.

Jostedalen er egnet for dagsturer og helgeturer. Dalen er egnet

for både sommer- og vinteropphold. Dalen er egnet for andre uten-

drsaktiviteter (som reiseliv og turisme) og for tradisjonelle

friluftslivsaktiviteter. Dalen og regionen er i mindre grad egnet

for moderne friluftsliv fordi tekniske installasjoner og innret-
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ninger ikke finnes.

Regionalt ligger de mest attraktive utendrsaktivitets- og fri-

luftslivsområdene i nordre deler av dalen. Tre dalområder har ut-

pekt seg gjennom tidene som regionale og nasjonale/internasjonale

mdl: Fabergstlen, Nigardsbreen (Breadalen) og Krundalen. Foruten

Nigardsbreen har de andre dalene også vært mye nyttet som turut-

gangspunkt. I tidligere tider ble breen brukt som ferdselsåre

mellom bygdene rundt Jostedalsbreen. I dag benyttes disse rutene

til breturer og bresport.

Jostedalens østside har også fram til i dag vært godt egnet som

turområde og turutgangspunkt til Breheimen. Vigdalen, Vanndalen

og Geissdalen er gamle stlsomrader som har vart naturlige turmdl

og turutgangspunkter. Som flge av pågående utbyggingsprosjekter

på østsiden, har områdets bruksverdi endret karakter. Nye veian-

legg har Apnet fjellterrenget for bruk  i  lettgAtt terreng, frst

og fremst for skiturer. Liområdene har vært vanskelige åta seg

fram i vinterstid, og de har derfor først og fremst vært et vin-

terturalternativ for de sprekeste og ivrigste utøvere av tradisjo-

nelt friluftsliv. For skiturutfart har østsiden i dag en regional

og lokal bruksverdi for den gruppen som ønsker turer i lettgått

terreng, som barn, eldre og for de som drar pulk. Liområdene har

muligens mistet noe av sin verdi, fordi stinettet er erstattet av

veinett, og fordi det viser seg at folk starter sin tur der veien

slutter. Tidligere var dette i Jostedalen. I dag er dette oppe

på fjellet. Turområdene øst for Jostedalen har på denne måten

mistet noe av sitt mangfold, variasjon og kontrast. Og videre er

strrelsen pA turomr&det redusert som flge av at turutgangs-

punktet har forflyttet seg lenger østover.

Jostedalen med bre- og fjellområdene rundt, er en region som er

interessant hva angår elektrisitetsforsyning. Store og konflikt-

fylte utbyggingssaker har vært gjenstand for utredninger gjennom

tidene. Øvre Otta, Breheimen med Jostedalen øst og Stryn, samt

Leirdla med Tunsbergdalsmagasiner utgjr til sammen omfattende

naturinngrep innenfor et stort sammenhengende turområdesom har/har

hatt betydelige regionale, nasjonale og internasjonale frilufts-

livsverdier.
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Tabell 1. Statusoversikt over vassdrag i regionen.

Jostedalsvassdraget (sydlig del) - regulert  i  de østlige deler
- fForhandsmeldt i de vestlige

deler
- Leird@ola/Tunsbergdal regulert
- Breelvi vernet innen

naturreservatet

Dalsdalselvi

Morkri

- Kat. I i Samlet Plan; kan
konsesjonssøkes

foreslått varig vern i
Verneplan III

Fortundalselva

Øvre Otta

Breheimen - Stryn

Feigum

- i stor grad berørt av
regulering

- vestlige deler med Raudalsvatn
delvis regulert
Kat. I i Samlet Plan; kan
konsesjonssokes

- til konsesjonsbehandling

- Kat. I I i Samlet Plan,
foreslatt vernet i Verneplan
III. Delvis vernet

Mord@ola

Dosi

Aroyelva

Sogndalselv i

- Kat. I I i Samlet Plan

- Kat. I i Samlet Plan

- Kat. I i Samlet Plan
nedre del regulert

-  Kat. II i Samlet Plan

Luster kommune bruker Jostedalen som en av sine regionale turist-

attrasjoner. Her finnes så vel betjente overnattingssteder langs

riksveien, som selvbetjente kvarter i fjellheimen rundt dalen

(fig. 12). Jostedalen er egnet for lettere dagsturer (fig. 13),

og en turistbrosjyre utgitt på flere språk indikerer disse (Luster

Reiselivslag 1985).

Bremassivene, med Nigardsbreen i spissen, er gjenstand for stor

oppmerksomhet. Nigardsbreen får mye publisitet, og her er mange

tilretteleggingstiltak (fig. 14).
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Jostedalen utgj¢r ett av flere turområder for tradisjonelt fri-
luftsliv i regionen. Jostedalen er imidlertid svært viktig - an-
tagelig det viktigste - hva angår lett tilgjengelige breomrder

med rekreasjons- og reiselivsverdi. Trafikken gjennom dalen er
derfor meget stor i turistsesongen.
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Fig. 1 2. Oversikt over overnattingssteder i Luster kommune.

Stedene er navngitt i vedlegg 5 (Luster Reiselivslag

1985).
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Velkomen til Luster
Rutene som er innteikna på desse karta er turforslag for deg som ynskjer å ta ein
kortare eller lengre dagstur i Luster sin varierende natur. AIie rutene er spesielt merkte
og skilta. På skilta står avstander oppgjevne i kilometer. Turane krev vanleg fottøy og
regntoy/varme klede, dersom turen går opp i fjellet.
Fisking i vatn og elvar krev fiskekort. Hugs å halda hunden i band, og lat att grinder, då
husdyr går på beite.
Nøkkel til sjølvbeteningshyttene krev medlemskap i Den Norske Turistforening.

Ruter: Austerdalsbreen  -  Kart: 1418 II Jostedalen
Tungastolen  -  Austerdalsbreen:  Lett tur gjennom morenelandskap fram til breen.
OBS. Breerfaring og -utstyr er naudsynt for å gå på breen.

GAUPNE  -  Kart: 1418 II Morkridsdalen, 1418 Ill Jostedalen,
1417 Lustrafjorden og 1417 IV Solvorn.

Myklemyr  -  Alsmo:  Gamlevegen til Jostedalen. God sti, lett tur. 150 m stigning.
Ormbergstal  -  Skaret (Vigdal):  Sti, kort tur. 400 m stigning. Kan fortsetja til Vigdals-
stølen eller Kilen.
Vårstølen  -  Storhaug  -  Kilen:  Sti, variert triveleg natur. Størst stigning frå Kilen.
Langavik  -  Råum  -  Engjadalen  -  Gaupne:  Sti og veg. Fin utsikt. 500 m stigning.
Hoyheimsvik  -  Navarsete (Sjølvbeteningshytte):  Sti forbi gamle stølar. 800 m stigning.
Hoyheimsvik  -  Vigdalstol (sjølvbeteningshytte):  Sti gjennom ope fjell-landskap. 600 m.
Feigum  -  Feigumfossen:  Sti til foten  av  den imponerende fossen.

SKJOLDEN- Kart: 1418 II Mørkridsdalen og 14171 Lusterfjorden.
Vassbakken - Hjerseggi:  Nedlagt gard. Fin kjerreveg. 350 m stigning. Lett tur.
Eidsvatn  -  Lingane:  Nedlagt støl. Sti oppover frodig vestlandsli. 800 m stigning.
Morkri  - Osen:  Nedlagt støl. Bratt, men god sti. 800 m stigning.
Osen  -  Fast:  Nedlagt støl og sjølvbeteningshytte (overnatting mogeleg). Lett tur.
Morkri - Asete  -  Dalen  -  Morkri.  Lang fin rundtur. Variert natur. Ca. 1200 m stigning.
Heitne  -  Rebni  -  Skori  -  Bolstadnosi (923 m.o.h.):  Stort utsyn. Kjerreveg og sti. 850 m
stigning.
Fortun  -  Fuglesteg:  Nedlagt gard. Veg og sti. 800 m stigning. Lett tur.
Fortun  -  Furåsen:  Gard. Veg. 400 m stigning. Lett tur.

HAFSLO  -  Kart: 1417 IV Solvorn.
Mollandsmarki rundt (Hillestad  -  Kjos):  Kjerreveg og veg. Lett rundtur. Det er mogeleg
å gå på Molden (1116 m.o.h.) undervegs.
Krossen  -  Molden (1116 m.o.h.):  Sti. Flott utsyn over fjord og fjell. 600 m stigning.
Galden  -  Øvrebøstølen  -  Setålen  -  Solvorn:  Forbi to nedlagte stølar. Fin utsikt over
Solvorn. Stigning 200 m frå Galden, 400 m frå Solvorn.
vrabo -  Fevoll:  Sti. Kort, lett tur. Fin utsikt. 400 m stigning.
Rupheim  -  Skogo  -  Skoganipa (1255 m.o.h.):  Veg og sti. Ope fjell-landskap. Flott utsyn
frå Skoganipa. 600 m stigning.
Tvangen  -  Modvo:  Sti. Lett tur.
Okleviki  -  Aroy:  Gamle-vegen mellom Hafslo og Sogndal. Eksempel på gamal norsk
vegbyggingskunst. Vegen er ikkje skilta, men lett å tinna.

Diverse kortare ruter i Hafs/obygda:(lkkje  innteikna på kartet). Lette turar gjennom
jordbruksområde og gamalt kulturlandskap.

ELVEKROK (Jostedalen) _ Kart: 1418 Ill Jostedalen.
Nigardsbreen Gjesteheim  -  Haugatjellsstolen  -  Haugen:  Sti opp fjellsiden til Hauga-
fjellsstølen. Fin utsikt. 500 m stigning.

Fig. 13. Oversikt over lettere dagsturer i Luster kommune.

Teksten er hentet fra en turistbrosjyre (Luster Reise-

livslag, 1985).
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Som en hvit elv «siger» Nigardsbreen ned mot dalen. I det 17. århundre gikk
den voldsomt frem og ødela dyrket mark. I dag gresser buskapen fredelig hvor
breen tidligere dekket marken.

NI GARDS BREEN
Jostedalsbreen - med sine 4 70 km?, den største isbre på det
europeiske fastland - sender hele 24 navngitte brearmer ned i
trange, ville daler. En av disse brearmene er den kjente Nigards-
breen, i dag den lettest tilgjengelige av storbreens istunger. Tu-
ren til den vakre Nigardsbreen er en opplevelse, en turistattrak-
sjon av de skjeldne. Fra riksveg 55 (Gaupne) kan en nå breen
på ca. en time og ferden gjennom den storslåtte Jostedalen,
dalen som har gitt storbreen navn, er litt av et vestlandseventyr.
Gjennom trange gjel, forbi maleriske gårder under høye fjell til
akkompagnement av brusende elver og mektige fossefall går
turen opp Jostedalen.

BREVEGEY,navnet på de siste 3  km av vegen (fast dekke) opp
til brevannet, ble bygget i 1958 av et privat selskap og disse siste
kilometrene opp Bredalen er spesielt interessante med de im-
ponerende vakre morenevoller. Den nederste avstammer fra
17 48 og den største fra 187 5. Hele dalen er skapt av Nigards-
breens tilbaketrekning de siste 200 år.
Parkeringsplassen ved brevannet med god plass både for bus-
ser og privatbiler er utgangspunktet for turen til selve Nigards-
breen. Med breb%ten «Jostedalsrypa» kan en reise til vannets
fremre ende hvorfra det er 30 min. lett spasertur til brefronten.
De sprekeste kan også følge godt merket sti langs brevannet
tid ca. 80 min.

Fig. 14. Nigardsbreen har nasjonal og internasjonal friluftslivs-

verdi. Utklippet er hentet fra en turistinformasjons-

brosjyre med norsk, tysk og engelsk tekst (Luster Reise-

livslag, 1985).
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5. REGISTRERINGER

Dette kapittelet er en gjennomgang av registreringene som er fore-

tatt i hvert enkelt delområde. Registreringene er systematisert

etter fblgende verdim&l:

- opplevelsesmuligheter

- egnethet for ulike friluftslivsaktiviteter

- dagens bruk

- regional sammenlikning.

5.1. HOMPEDØLA OG KVERNELVI

O levelsesmuli hetene er særlig knyttet til landskapet. Elvene

er sentrale elementer i landskapet, og de er godt synlige fra

riksveien og fra deler av stien opp til Hompedalsstlen. Hompe-

dla renner over svaberg mens Kvernelvi går i fritt fall ned dal-

siden. Begge godt synlige fra Myklemyr.

området omkring de to elvene er egnet for tradisjonelt frilufts-

liv og for andre utendrsaktiviteter. Dagsturmuligheter fbrst og

framst sommerstid finner en på stien til Hompedalen. Terrenget er

bratt, men stien må likevel betegnes osm en egnet nedgang fra

turer p Vassdalsfjellet/ryggen ut mot Rykjedalsbandet fra Joste-

dalsbreen. Stien opp til Hornpedalen er også egnet for en rundtur

over Grånosi, videre derfra enten over Vassdalen og Sperle, eller

ned nord for Myklemyr (fig. 15). Forøvrig inngår landskapet i

Jostedalen turistutfartsområde, og er på denne måten del av den

helhet dalen utgjbr i turistiyemed. Dette gjr Myklemyromr&det

med de to elvenes nedbrfelter egnet for andre utendrsaktiviteter

først og fremst for gjennomreisende turister.

Dagens bruk er relativt liten. Området benyttes av saueeiere med

beiterett i omrdoet. To brukbare stølshus i Hompedalen benyttes

til overnattinger. Dels brukes også området for rundturer til

Vassdalen og Sperle/Fossy. OmrAdet benyttes fortrinnsvis i

sommerhalvåret. Bruken i dag er vesentlig lokal.
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Regionalt er Hompedla og Kverneelv deler av det sammenhengende

turistområdet som Jostedalen utgjør. Elvelandskapet er sentralt i

dalen, men det er også i ferd med a bli sterkt redusert som flge

av regulering av Jostedalen øst. Elvene ved Myklemyr blir to av

få gjenværende vassdrag i et turistområde hvor hovedattraksjonen

er natur.

Hompedbla og Kverneelv hrer ogsa samen med det strre sammen-

hengende turområdet omkring og på Jostedalsbreen.

5.2. SPERLEELV MED VASSDØLA NORD OG LIADØLA

Området innover langs Sperleelva, opp til SperlestØl og Liastdl og

videre innover Vassdalen og opp på fjellet og breen, byr på

varierte o levelsesmuli heter. I nedre partier finnes hjorte-

vilt. En gammel vannkanal flger dalsiden fra 450 m o.h. Ved

samlpet Vassdla/Liadla er store steinoppstuvinger vitne om

flomkatastrofen i 1979. På stien langs VassdØla dominerer lyden

av elvesuset og p# Sperlestl er gamle st6lshus steinfjerder og

stølsvoller kulturhistoriske innslag. En liten dam i Vassdla

harmoniserer landskapet ved Sperlestl.

Liastl ligger oppe i lia nord for Sperlestl. Pa vei opp dit

flger en Oksagjelet hvor Liadla gAr i fossefall dypt nende i et

trangt gjel.

Vassdalen er en gammel stlsplass med omlag 10 stlshus/-hytter.

Det er fisk i Vassdalsfjellet og Vassdalsbreen.

Området er egnet for tradisjonelle friluftslivsaktiviteter sommer

og vinter; dagsturer og helgeturer. Området er egnet for lokal

bruk så vel som for utenbygdsboende som benytter telt eller bivu-

akk. Området er egnet for kortere turer og helgeturer. Og fordi

det grenser opp mot et stort sammenhengende breturuområde, er det

også egnet som inn- og utfartsrute til flere dagers turer på

breen. Ryggen ut Vetledalsbreen, Rykjedalsbandet og Vassdals-

fjellet er godt egnet for breturer på senvinteren og forsommeren.

Vassdalen er en av flere slike inn- og utfartsårer. Ruten ut Lia-
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stlsbreen til Liastl er en annen slik rute, som er godt egnet

vinterstid. Grånosi (1038) og Breakulen (1678) er gode dagtur-

muligheter fra Vassdalen over Hovden til Myklemyr, eller over

Kvernedalen/Hompedalen til Myklemyr. Nordover er det turmulig-

heter over til Bakkedalen eller RØykjedalen. Området er egnet for

fisketurer, jaktturer og bærturer. Stiene er gode, og terrenget

er stort sett lett å gå i (fig. 15).

Dagens bruk er relativt begrenset i omfang. Den lokale bruken er

strst, og omradet benyttes first og fremst av de som har til-

knytning til stlshus og hytter i omr&doet. Omr&det brukes ogsa

regionalt, det vil si til turer arrangert av turistforeninger,

Rde Korsgrupper, skoleturer med flere. Lokalt brukes omr&det for

dagsturer fordi rundturmulighetene er mange: man kan gå opp et

sted og ned et annet sted, enten man ønsker å overnatte, eller

bare ta en dagstur. Bruken i dag er også tilknyttet primærnær-

ingen. Det går ungyr i Vassdalen og det beiter sau i området.

Regionalt er området en del av et stort sammenhengende breturom-

råde omkring Jostedalsbreen. Samtidig er det et delturområde i

Jostedalen med stor landskapsvariasjon med skog, fjell og bre.

Området er urørt av tekniske inngrep. Et alternativt turområde i

Jostedalen med liknende kvaliteter er Breheimen dvs. Jostedalens

østside. Etter vannkraftutbyggingen har imidlertid dette området

endret karakter. Det fremstår i dag som et turområde omed god

veiadkomst til fjellplatået, og er derved blitt et lett tilgjenge-

lig fjellturterreng i områder med store og middels store tekniske

inngrep (Vigdalen, Vanndalen, Geissdalen) med veiutløsning har

dette omradet  ikke  lenger preg av tradisjonell bruk og stdlsdrift

på samme måte som vestsideterrenget.

Verdien av områder uten tekniske inngrep Øker desto flere arealer

som blir tatt ut til vannkraftformål. Vestsideelvene fremstår med

en potensiell regional verdi for tradisjonelt friluftsliv i

variert naturterreng.



- 32 -

5.3. SAGARØYRI MED VASSDØLA NORD OG KYRKJEDLA

O leve sesmuli heter langs Sagaryri likner mye pa de vi finner

langs Sperleelvi. Hjortevilt og annet småvilt samt fiskevann og

blåbærdekke Øker opplevelsesmulighetene. Fossestryk, canyon og

steinoppstuvinger som flge av flomkatastrofen i 1979 er andre

opplevelsesmuligheter. Ungdyr og sau beiter i området. Området

er egnet for tradisjonelt friluftsliv med muligheter for å gå på

jakt, fiske i Bakkedalsvann, sanke bær og benytte Bakkedalen

(Vassdalen nord) som inn- og utfartsåre til lengre turer på

Jostedalsbreen (Fig. 15). Bakkedalen er også godt egnet for

dagsturer og helgeturer sommer og vinter (selv om det er noe ras-

fare vinterstid). Rundturmuligheter til Rykjedalen og til

Liastlen eller Vassdalen spr. Toppturmuligheter til Dugurdskulen

hvor det er vidt utsyn til fjellene rundt; for eksempel kan en se

Fanaråken på klarværsdager. Turen opp Bakkedalen over Dugurd-

skulen og ned Rykjedalen tar om lag 4 timer uten rast. Dagens

bruk er lokal og regional/nasjonal. Den lokale bruken knytter seg

til beiteretten, til jakt og fiske samt til bærplukking. Den

regionale og nasjonale bruken henger sammen med bre- og fjell-

sportsaktivitetene. Luster Turlag har merkepost på Dugurdskulen

med klippetang. Dette har resultert i relativt hyppige bes6k de

siste årene. Etter som aktivitetene på breen også har Økt

betraktelig de senere årene, har også Bakkedalen blitt mer brukt

for slike aktiviteter.

Regionalt har Bakkedalen verdi som urørt terreng i tilknytning til

et stort sammenhengende bremassiv. Bakkedalen er et alternativ

til Vassdalen sr/Liastl og til Rykjedalen. Men for rundturer

er verdien lik for alle dalene.

5.4. KRUNDALEN MED RYKJEDLA OG TVERRDØLA

O ev lses i e e e i Krundalen er særlig knyttet til land-

skapet. Med sine kultur- og naturverdier spenner landskapet i en

kontrastfylt kombinasjon fra beitemark og gardsbruk til mektige

brefall som faller ut mot dalen. Få andre steder i landet finner
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en bredaler med så store kontraster som i Krundalen. Breer og

elver er sentrale elementer i det fargerike landskapsbildet.

Fra stien innover mot Rykjedalen har man god utsikt over Krun-

dalen. Fra dalen og veien har man godt utsikt mot Rykjedalen og

Tverrdla som er de to strste elvene som renner ned sentralt i

dalen.

Krundalen er egnet for kortere utflikter og for lengre turer

sommer så vel som vinter. Terrenget i dalen og opp mot Rykje-

dalen er lett framkommelig. Krundalen egner seg for lettere

skiturer, gjerne med pulk og barn. Slikt terreng finnes det lite

av i Jostedalen forvrig. Turen inn Rykjedalen er egnet for

dagstur og for helgetur eller også for lengre turer enten inn mot

Jostedalsbreen eller utover ryggen sørover mot Vassdalsfjellet.

For slike turer er stiene ut mot Sagarøy, Sperle og Myklemyr gode

kombinasjonsmuligheter. Det finnes flere gode opp- og nedganger

til breen i Krundalen (fig. 5.1.). Nord for Bergset gard går sti

til Steinmann og fra Gjerde går sti opp Hauganosi.

Foruten de tradisjonelle friluftslivsaktivitetsmulighetene, er

Krundalen godt egnet for andre utendørsaktiviteter. Veien inn

dalen stopper ved Bergset gard. Herfra er det lett gange innover

dalen mot brefronten. Flere gode rasteplassmuligheter både langs

veien, langs stien og innover langs Krundla. Dalen er svært godt

egnet for turisme og reiseliv. Foruten rasteplasser er det mange

utsiktspunkter i dalen, og det er mange godt egnete leirplasser i

Krundalen.

Dagens bruk er middels stor. Krundalen er mye brukt til bre-

sportsaktiviteter. Oppgangen ved Bergset, inn Rykjedalen eller

over Hauganosi er velkjente og velbrukte ruter. Breturene foregår

i perioden mars til september. Det har vært arrangert samlinger i

Krundalen med ulike friluftslivsformål; brevandring, friluftsliv,

opplering m.m. Disse arrangementene har vert pa Sntun. Sn@tun

ligger ved Rykjedlas utlop i Krundla. Sn@tun benyttes som

leirskole for barneskolene i Luster kommune i hst- og vår-

semestrene. Om sommeren leies den ut til bl.a. lererhgskolen i
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Sogndal. Videre arrangeres det brekurs der, og forøvrig leies den

ut for ulike aktivitetsformål.

Rykjedalen er et brukt turomrde fra Sntun. Brefrerende pa

Nigardsbreen fører turister på breen. De mest brukte stiene er

stien opp ved Bergset til Steimann og stien over over Hauganosi.

Utenlandske fotturister er helst fra Tyskland, Nederland eller

Danmark. Rde Kors i Luster bruker Krundalen for turer og

velser. Rde Kors-grupper fara andre steder i landet har ogs&

ligget i leir i Krundalen.

I reiselivs- og turistoyemed blir Krundalen brukt mye. I ferien

observeres jevnlig 15-20 biler parkert ved Bergset gard. Rundt

påsketider er det ofte 6-8 biler parkert langs veien når været er

bra.

I en regional vurdering er Krundalen et egnet alternativ til Brea-

dalen (Nigardsbreen), eller også som et supplement. Reisen inn

til Gjerde er så lang at det synes rart at ikke Krundalen verserer

mer i turistbrosjyrene. Det er behov for flere tilbud for

turister som tar turen inn Jostedalen. Lokalt er Krundalen det

eneste urørte dalpartiet med gode turmuligheter i lettgått og

barnevennlig terreng under tregrensen. Potensielt er dette

viktig. Landskapet i Krundalen er så variert og kontrastrikt at

det kan måle seg med en hvilken som helst annen bredal her i

landet. Kvaliteten er svært god og tilgjengeligheten er også

svært god. Sammenliknet med Breadalen utfyller de to hverandre.

Breadalen er turistifisert og tilrettelagt for ulike aktiviteter.

Krundalen er ikke tilrettelagt, og har en annen type brelandskap

med flere farger. Mens Breadalen er voldsom og gold, er Krundalen

pittoresk og fargerik. Tilsammen utgjr de to dalene to deler av

en helhet for brelandskap med svært stor nasjonal verdi for så vel

tradisjonelle friluftslivsaktiviteter som for andre utendørs-

aktiviteter.
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6. VERDI VURDER ING

Dette avsnittet gir en verdivurdering av området for

a) tradisjonelt friluftsliv

b) andre utendrsaktiviteter

(vedlegg 1)

Verdivurderingene er gitt etter en firedelt skala (vedlegg 2) og

bygger på registreringene som fremgår av kapittel 5. Verdivurder-

ingene er basert på de fire verdimålene som er utgangspunkt for

analysen;

opplevelsesmuligheter

egnethet for ulike aktiviteter

dagens bruk

regionale alternativ.

Systematikken i evalueringen av hvert av de fire verdimålene er

firedelt etter f6lgende skala;

svært store

store

middels store

smA

(vedlegg 4).

6.1. HOMPEDØLA OG KVERNEELVI

Opplevelsesmulighetene er store i området. Det er stor variasjons-

og kontrastrikdom som spenner fra kulturlandskap til brelandskap i

urrt turterreng.

Egnetheten er god for tradisjonelle friluftslivsaktiviteter.

Dagens bruk er liten, og den er frst og fremst lokal.

Sett i en regional friluftlsivssammenheng, har området en poten-

siell verdi for et tradisjonelt friluftsliv, fordi det er en del

av et stort sammenhengende bre- og fjellturområdeuten tekniske

inngrep. Videre har det regional verdi for Jostedalsregionen for-

di det ligger uten tekniske inngrep i en turistdal hvor natur er

hovedattraksjonen og hvor det er foretatt en rekke vannkraftinn-

grep allerede.
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Konklusjon

Hompedla og Kverneelvi og nedbrfeltene omkring dem har:

- stor verdi for tradisjonelle friluftslivsaktiviteter og

- middels stor verdi for andre utendørsaktiviteter (reiseliv/

turisme) som er knyttet til dalen.

6.2. SPERLEELV, VASSDLA OG LIADØLA

Opplevelsesmulighetene er svært store på grunn av stor variasjons-

og kontrastrikdom fra kulturlandskap til brelandskap i et lett

tilgjengelig turterreng. Sommerbeiting og stdlshus biker omr&dets

lokalhistoriske verdi og bidrar til et mangfold av opplevelses-

muligheter.

Egenteheten er svært god for tradisjonelle friluftslivsakti-

viteter.

Dagens bruk er middels stor og av lokal og regional karakter.

Området ligger som en del av et stort sammenhengende bre- og

fjellturterreng og er et av få gjenværende elementer i Jostedals-

regionen. Dette Øker områdets regionale verdi for tradisjonelt

friluftsliv.

Konklusjon:

Sperleelv, Vassdla og Liadla og nedbdrfeltene omkring dem har

- svært stor verdi for tradisjonelt friluftsliv og

- liten verdi for andre utendrsaktiviteter.

6.3. SAGARYRI, KYRKJEDLA OG VASSDØLA NORD

Opplevelsesmulighetene er svært store. Landskapet varierer fra

kulturlandskap im dalen, via stlsvoller og stlshus til fjell-

landskap og bremassiv. Ungdyr og sau beiter i området og bidrar

til mangfolds i opplevelsesmulighetene.

Egnetheten er svært god for tradisjonelle friluftslivsaktiviteter.

Dagens bruk er middels stor og av lokal og regional karakter.

Området ligger innenfor et et stort sammenhengende bre- og fjell-

turterreng og er et av få gjenværende urørte elementer  i  Joste-

dalen. Dette Øker vassdragets potensielle verdi for tradisjonelt

friluftsliv.
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Konklusjon;

Sagaryri, Kyrkjedla og Vassdla nord og nedbrfeltene omkring

dem har

- svært stor verdi for tradisjonelt friluftsliv og

- liten verdi for andre utendørsaktiviteter.

6.4. KRUNDALEN MED RØYKJEDØLA OG TRVERRADØLA

Opplvelsesmulighetene er svært store i Krundalen. Landskapsrommet

et stort og pittoresk med kontraster og mangfold. Det spenner fra

aktivt kulturlandskap til mektige brefall i ett og sammen land-

skapsbilde.

Området ersvært godt egnet for lokalt, regionalt og nasjonalt fri-

luftsliv, for kortere og lengre turer, sommer og vinter, lange og

tunge turer. Områpdet er egnet for tradisjonelt friluftsliv som

fotturer, bre- og fjellsport, jakt og fiske og for bærsanking.

Videre er det egnet for andre utendørsaktiviteter (reiseliv og

turisme) med rasting, utsiktsskue og småturer fra veien.

Krundalen og Rykjedalen er mye brukt til tradisjonelt friluftsliv

som jaktturer, fisketurer, fotturer, breturer og fjellsport. Om-

radet brukes ogs& til undervisningsformAl. Sntun (kommunal leir-

skole) brukes som leirskole, brekurssted og fjellkurssted mm.

Regionalt finnes det få tilsvarende turområder med slike land-

skapskvaliteter som i Krundalen. Sett i sammenheng med Breadalen

(Nigardsbreen) utgjpr de to ulike nabodalene et unikt frilufts-

livs- og rekreasjonsområde av regional, nasjonal og internasjonal

verdi.

Konklusjon;

Krundalen med Rykjedla og Tverrad@la har

- svert stor verdi for tradisjonelt friluftsliv og

- svert stor verdi for andre utendørsaktiviteter.

6.5. LEIRDØLA OG TUNSBERGDALEN

Området er sterkt påvirket av tekniske inngrep. Det er ingen store

opplevelsesmuligheter i området.
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Terrenget rundt magasinet er ikke egnet for verken fotturer eller

skiturer.

Dagens bruk er svært liten.

Konklusjon;

Leirddla og Tunsbergdalen har

- liten verdi for tradisjonelt friluftsliv og

- liten verdi for andre utendrsaktiviteter.
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7. KONSEKVENSANALYSE

Konsekvensanalysen tar utgangspunkt i verdivurderingene i forrige

kapittel. Konsekvensgraden begrunnes i kriterieoppsettet som ble

utarbeidet til Samlet Plan (St.meld. nr. 63, 1984-85) (vedlegg

4). Inngrepene er omtalt i kapittel 3.

7.1. HOMPEDLA OG KVERNEELVI

Den tørrlagte elvestrekningen over bart berg uten nedskjæring

(Homped@la) og et trrlagt fossestryk midt i dalsiden (Kverneelvi)

vil være godt synlige inngrep fra sti (mot Hornpedalen) og fra

riksveien gjennom Jostedalen. Opplevelsesmulighetene blir redu-

sert som flge av trrleggingene. Inntaksstedet er vanskelig til-

gjengelig og ikke synlig fra sti eller vei. Mangfoldet i land-

skapet blir redusert.

Egnetheten for tradisjonelt friluftsliv vil bli redusert noe fordi

landskapet endrer karakter. Av samme grunn reduseres områdes

egnethet for andre utendørsaktiviteter (reiseliv og turisme).

Jostedalen mister noe av sin verdi regionalt når to iyenfallende

vassdrag forsvinner i landskapsbildet i et dalområde hvor få

urørte vassdrag er tilbake.

Konklusjon;

Trrlegging av Hompedla 0g Kverneelvi vil berre mangfoldet og

opplevelsesmulighetene i området. Dette har

- store negative konsekvenser for tradisjonelt friluftsliv og

- store negative konsekvenser for andre utendørsaktiviteter

(reiseliv og turisme).

7.2. SPERLEELV MED VASSDØLA SØR OG LIADOLA

Inntak ved Sperlevollstlen og inntak over Oksagjelet i Liadla

samt tverrslag i lia over Gardshaug, vil forandre landskapet i

nedbrfeltet. Veien inn til tverrslaget og trrlegging av elvene

langs stien og ved stlsvollene vil redusere opplevelsesmulig-
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hetene og mangfoldet i landskapet. Vassdragsområdet er et av få

gjenværende urørte friluftslivsområder i Jostedalen.

Inngrepene med veianlegg vil endre områdets egnethet for tradi-

sjonelt friluftsliv. Inngrepene vil få små konsekvenser for andre

utendprsaktiviteter etter som vassdraget som tbrrlegges er lite

synlig fra riksveien. Sperleelv har også annet tilsig fr den

blir synlig fra veien.

Konklusjon;

Tørrlegging, veianlegg og inntaksdammer vil berøre mangfoldet og

opplevelsesmulighetene vesentlig. Det forventes at de planlagte

inngrepene får direkte, Ødeleggende virkninger for områdets egnet-

het ogpotensielle verdi for tradisjonelt friluftsliv. Inngrepene

vil medfre

- store negative konsekvenser for tradisjonelt friluftsliv og

- små negative konsekvenser for andre utendørsaktiviteter.

7.3. SAGARØYRI MED KYRKJEDØLA OG VASSDØLA NORD

Inntak i Kyrkjedla og Vassdla nord vil  ikke  blir synlige fra

veien, men inntaket i Kyrkjedla blir synlig fra stien. Torre

elvestrekninger langs stien vil redusere opplevelsesmulighetene.

Områdets egnethet for tradisjonelt friluftsliv vil reduseres noe

som flge av endrete opplevelsesmuligheter. Inngrepene vil ikke

p#virke omr&dets egnethet for andre utendrsaktiviteter.

Regionalt har inngrepene betydning fordi de øvrige friluftslivsom-

rådene i Jostedalen er sterkt påvirket av tekniske inngrep for

elektrisitetsformål.

Konklusjon;

Trrlegging av elvene vil ber&re mangfoldet og opplevelsesmulig-

hetene, og det vil redusere områdets og regionens potensielle

verdi for tradisjonelt friluftsliv i urørt natur. Inngrepene vil

innebære

- store negative konsekvenser for tradisjonelt friluftsliv og

- små negative konsekvenser for andre utendørsaktiviteter

(reiseliv og turisme).
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7.4. KRUNDALEN MED RYKJEDLA G TVERRADØLA

Trrleggingen av nedre lp av Rykjedla og Tverradla samt et

sedimentasjonsbassengi Rykjedla vil redusere opplevelsesmulig-

hetene i Krundalen. Rykjedla og Tverradla utgjr viktige deler

av det helhetslige landskapsrommet som Krundalen utgjr.

Områdets egnethet for tradisjonelt friluftsliv og for andre uten-

dørsaktiviteter endres, fordi aktivitetene og den potensielle

verdien henger sammen med områdets urørthet og mange opplevelses-

muligheter. Inngrepene får ingen direkte virkninger på framkomme-

ligheten i området.

Regionalt er Krundalen i dag et av få større urørte friluftslivs-

områder i og omkring Jostedalsbremassivet og i Jostedalen. Det

finnes ingen alternative områder med tilsvarende landskapskvali-

teter innenfor regionen, selv om det finnes enkelte alternative

områder rundt Jostedalsbremassivet med tilsvarende verdi for fri-

luftsliv og andre utendrsaktiviteter (f.eks Veitastrond, Briks-

dalen og Bdalen). Men de har alle sine serpreg av nasjonal verdi

for de nevnte aktiviteter.

Konklusjon;

Rykjedla og Tverradla ligger i Krundalen som er at av f& gjen-

værende urørte friluftslivs- og reiselivsområder i Jostedalen og

rundt Jostedalsbremassivet. Inngrepene reduserer mangfoldet og

opplevelsesmulighetene. Det finnes gfå alternativefriluftslivs-

og reiselivsområder med tilsvarende kvaliteter innen regionen og

landsdelen. Inngrepene får

- meget store megative konsekvenser for tradisjonelt fri-

lufts-liv og

- meget store negative konsekvenser for andre utendrsaktivi-

teter (reiseliv og turisme).

7.5. LEIRDLA OG TUNSBERGDALEN

Konklusjon;

Inngrepene får ingen nevneverdige konsekvenser for friluftlsiv og

andre utendørsaktiviteter ut over de konsekvenser som allerede har

oppstått ved magasineringen. For oppsummering henvises til fig.

16.
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TYPE

OMRADE FRILUFTSLIV VERDI KONSEKVENS

HOMPEDØLA TRAD kt -3

KVERN DØLA MOD

AN.UT t -3

VASSDØLA TRAD k -3

LIADØLA MOD

(SPERLEELV) AN.UT -1

KYRKJEDLA TRAD kt t -3

VASSDØLA MOD

(SAGARYELVI) AN.UT -1

RYKJEDLA TRAD kt k -4

TVERR DØLA MOD

AN.UT kt k k -4

Fig. 16. Sammenfattet oppsett av verdivurdering og konsekvens-

analyse.

e nf rkla in

TRAD

MOD

AN.UT

moderne
II l

andre utendrsaktiviteter

tradisjonelt friluftsliv

(vedlegg 1)

**** svært stor verdi
ttt stor verdi
kt k middels stor verdi

t liten verdi

(vedlegg 2)

ingen verdi

-4 svært store negative konsekvenser

-3 store II II

-2 middels store II " (vedlegg 3)
-1 sm It It

0 ingen II "
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7.6. KONKLUSJON

Krundalen med Rykjedla og Tverradla bbr unntas inngrep av en-

hver art fordi dette området har svært stor verdi for aktiviteter

hvor natur- og landskapsopplevelsene står sentralt. Krundalen har

nasjonal og internasjonal verdi. Sammen med Breadalen (Nigards-

breen) utgjør den en landskapsmessig helhet med stor potensiell

verdi for både tradisjonelle friluftslivsaktiviteter og for andre

utendprsaktiviteter.

Rykjedalen, Vassdalen nord og Vassdalen sør har alle stor verdi

for tradisjonelt friluftsliv. De er alternativer til hverandre,

selv om de også utgjør et samlet turområdemed mange rundturmulig-

heter. Innenfor Jostedalsbremassivet i sin helhet og innen Joste-

dalen separat, bør minimum ett av disse tre vassdragsområdene stå

uten tekniske inngrep av noe slag.

Vassdalen nord og Vassdalen sør har potensiell verdi for tradisjo-

nelt friluftsliv lokalt og regionalt. Rykjedalen har potensiell

verdi for både tradisjonelle friluftslivsaktiviteter og for andre

utendørsaktiviteter. Den ligger innenfor et stort landskapsrom

(Krundalen) hvor dagens bruk er lokal, regional, nasjonal og

internasjonal. Dette ker Rykjedlas verdi relatert til de to

andre vassdragene. Men den potensielle verdien ventes å Øke for

alle tre vassdragsområdene når kraftutbyggingsprosjektene er av-

sluttet i Jostedalen og rundt Jostedalsbremassivet forøvrig.

7.7. KOMPENSASJONSTILTAK

Det br vurderes ha minstevassfring i Hompedla og Kvernelvi i

sommerhalvåret i turistsesongen. Dersom det blir tverrslag ved

Sperle og vei til tverrslaget, vil minstevassføring ha liten verdi

her. Inntaket ved Sperlestølen bØr imidlertid legges meget skån-

somt i terrenget. Dersom det foretas inngrep i Rykjedla og

Tverrdla br begge disse elvene ha minstevassf@ring, og sedimen-

tasjonsbassenget bbr usynliggjres mest mulig.
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VEDLEGG 1

ULIKE FORMER FOR FRILUFTSLIV OG UTENDØRSAKTIVITETER SLIK EN HAR

INNDELT AKTIVITETENE FOR BRUK I KONSEKVENSANALYSER FOR VASSDRAGS-

REGULERINGER

TRADISJONELT  FRILUFTSLIV omfatter  aktiviteter som er tilpasset  en
ekstensiv utnyttelse av naturen og aktiviteter
som ikke forutsetter særlig grad av tilrette-
legging og tekniske inngrep og aktiviteter hvor
naturopplevelsen star sentralt.

F.EKS. fotturer, skiturer, bading, padling,
hostings- og sankingsturer, jakt- og fisketurer.

MODERNE FRILUFTSLIV omfatter aktiviteter som er tilpasset en mer
intensiv utnyttelse av naturen og aktiviteter
som forutsetter større grad av tilrettelegging
og tekniske inngrep og aktiviteter som har færre
opplevelsesmuligheter av natur fordi de forut-
setter tekniske inngrep.

F.EKS. trening, sykling, windsurfing, hand-
gliding, jogging.

ANDRE UTENDØRSAKTIVITETER omfatter aktiviteter som forutsetter en
intensiv utnyttelse av naturen og aktiviteter
som forutsetter stor grad av tilrettelegging og
ulike tekniske inngrep og aktiviteter hvor
naturopplevelsen kan stå sentralt, men hvor
mulighetene for naturopplevelse er betydelig re-
dusert som følge av tilrettelegging og tekniske
inngrep. Aktiviteter hvor motoriserte hjelpe-
midler tas i bruk for a utfore selve aktivi-
teten.

F.EKS. hytteliv, rasting, motorb#tturer, idrett,
snøscooterkjøring mv.



VEDLEGG 2

KRITERIEOPPSETT FOR VERDIVURDERINGER UTARBEIDET I FORBINDELSE MED
STORTINGSMELDING NR. 63 (1984-85) OM SAMLET PLAN FOR VASSDRAG

= svert stor verdi xx = stor verdi = middels stor verdi= liten verdi

Omrade-
verdi
kk

Karakteristikk

Mangfoldet gjør at opplevelsesverdien i landskapet er
svært stor både når det gjelder naturforholdene og even-
tuelle kulturpregete elementer.

Vassdragsområdet er et av de få gjenværende ur rte natur-
områder hvor regionale, eventuelt nasjonale, frilufts-
livsinteresser er viktige eller forventes bli av be-
tydning.

Vassdragsområdet er av en slik størrelse eller de henger
sammen med andre viktige friluftsområder, slik at varia-
sjonene innen området gir godt grunnlag for ulike typer
Friluftsliv.

Vassdragsomradet inneholder t v $ 'enverende elemen-
ter i de store dalførene, f.eks. fossefall, som har stor
opplevelsesverdi for friluftsliv- ogleller rekreasjons-
interessene.

Vassdragsområdet alene eller knyttet sammen med andre om-
råder, er av nasjonal/internasjonal verdi.

tt Mangfoldet og opplevelsesverdiene knyttet til landskapet
er av stor betydning for friluftslivsinteressene.

Dagens bruk av området til friluftsliv er særlig stor, og
det finnes få alternative områder.

t

Deler av vassdragsområdet er påvirket av varige inngrep,
men disse er av relativ liten betydning or friluftslivs-
og rekreasjonsinteressene.

Vassdragsområdet er av særlig stor betydning for det
lokale friluftslivet som mangler tilsvarende områder av
samme kvalitet.

Områdets mangfold og opplevelsesverdier er moderate.

Dagens bruk er moderat og er hovedsakelig av lokal, even-
tuelt regional karakter.

Vassdragsområdet er betydelig påvirket av varige inngrep.

Det er ikke knyttet spesielle opplevelsesverdier som er
av betydning for friluftslivet til området.

Bruken av området er svært begrenset både på lokalt og
r i nat nivå.



VEDLEGG 3

KRITERIEOPPSETT FOR KONSEKVENSVURDERINGER UTARBEIDET I FORBINDELSE
MED STORTINGSMELDING NR. 63 (1984-85) OM SAMLET PLAN FOR VASSDRAG.

Konsekvens
verdi
-- l
Meget store
neg. konse-
kvenser

-3
Store
negative
konsekvenser

-2
Middels neg.
konsekvenser

- 1
Små negative
konsekvenser

0
Ingen konse-
kvenser

Kriterier

Store inngrep gjør at mangfoldet og opplevelses-
verdien blir vesentlig redusert.

Vassdragsområdet er et av de få gjenverende rela-
tivt urørte friluftsområder i regionen.

De planlagte inngrepene fir direkte, odeleggende
virkninger for dagens bruk.

Rekreasjonsinteressene blir vesentlig berørt.

Det fins ingen alternative friluftslivsområder med
tilsvarende kvaliteter innenfor regionen ogleller
landsdelen.

Inngrepene gjør at mangfoldet og opplevelsesverdien
i deler av området blir berørt.

Vassdragsomradet er et av de 3 gjenverende rela-
tivt urørte vassdragsområder innenfor regionen, men
det fins alternative områder, selv om disse kan
være av mindre verdi.

De planlagte inngrepene virker til en viss grad inn
på dagens bruk, og det finnes få alternative om-
råder av samme kvalitet.

Det er beskjedne friluftslivsinteresser knyttet til
utbyggingsområdet.

Inngrepene er av begrenset omfang slik at opp-
levelsesverdiene ikke blir vesentlig berørt.

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

Vassdragsområdet har liten verdi for friluftslivet.
Vassdragsområdet inneholder ikke opplevelsesverdier
av betydning.

Reguleringen virker i liten grad inn på dagens
bruk, og det finnes gode, i enkelte tilfelle bedre,
alternative omr&der.

Friluftslivsinteressene i vassdragsområdet berøres
ikke eller i helt ubetydelig grad.



VEDLEGG 4

Ved en vektlegging av de tre hovedparametrene samt en regional

helhetsvurdering, skal en verdi- og konsekvensvurdering foretas

med bakgrunn i faggruppens kriterieoppsett (fig. 3.3. og 3.4).

For hver av hovedparametrene har en satt opp en firedelt skala for

verdivurderingene. Summen av de enkelte verdivurderinger for opp-

levelse, egnethet og bruk skal munne ut i en vurdering av områdets

verdi for friluftsliv/utendrsaktiviteter. Den regionale helhets-

vurdering trekkes inn i tillegg til de tre hovedparametrene.

Den firedelte skala for de tre hovedparametrene er som flger:

OPPLEVELSE

- Svært store opplevelsesmuligheter

- Store opplevelsesmuligheter

- Middels store opplevelsesmuligheter

- Sm? opplevelsesmuligheter

EGNHETHET

- Svært godt egnet

- Godt egnet

- Middels godt egnet

- Lite egnet

DAGENS BRUK

- Svert mye brukt

- Mye brukt

- Middels stor bruk

- Liten bruk
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