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BREHEIMEN - KRAFTUTBYGGINGSPLANENE I JOSTEDALSVASSDRAGET 

A. Om breheimen ----------------
Breheimen er karakterisert ved høye fjell, dype daler, 
breer og elver med fosser og stryk. Det dramatiske og 
ville landskapet appellerer til folks naturfØlelse. 
På grunn av dette enestående landskapet knytter det seg 
sterke turisttradisjoner til områdene inn mot Breheimen. 
Flere av de --dype dalfØrene inn mot breplatået hØrer til de 
viktigste turistattraksjonene. Fjellsporten med fotturisme 
og fjellklatring og brevandring har sterke røtter nettopp 
i disse områdene. Det er da gjennom årene utviklet et rute
og hyttenett knyttet til fjellsportaktivitetene. Jostedals
breen er fastlands-Europas største bremassiv. Det knytter 
seg betydelige naturvitenskapelige interesser til Breheimen 
både av geologisk og biologisk karakter. Særlig store 
interesser knytter det seg til Jostedalen og Jostedalsvass
draget. 

~~ __ Q~_t~~ft~t~~gg~~g~2~~~~~~ 
Planene foreligger i alt. A, B, C og D; 

Alt. A som gj elder overfØring av Jostedalsvassdraget -til Loen 
er nå uaktuelt. 

Alt. B 
Statskraftverkene sØker om alt. B. Utbyggingen omfa,tt.er 
et kraftverk ved FåbergstØlen og et kraftv.erk ved Gaupne, 
som begge samler vann via lange "takrenner". 3 vatn i hØY
fjellet (ca 1200 moh) reguleres, og det lages et kunstig 
magasin ved Fåbergstølen (504 moh). 

Produksjonen blir ifølge søknaden 1940 Gwh inkl. Nigardsbreen. 
(ca 1770 Gwh fastkraft, kostnadsklasse Il B). Hovedstyret 
for NVE tilrår dette alternativet, men ut.en Nigardsbreen. 
Hovedstyrets forslag vil gi ca 1700 Gwh fastkraft. 

Alt. C har bare en kraftstasjon 
vanninntak og utlØp som alt. B. 
produksjon og er noe dyrere. 

med de samme reguleringer, 
Det gir imidlertid noe mindre 
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Alt D utnytter ikke Nigardsbreen, samler opp mindre vann i 
Jostedalselvas øvrige sideelver, og har ikke magasin ved 
FåbergstØlen. Produksjonen i Jostedalen blir 1130 Gwh 
(12~2 Gwh fastkraft). Pga den store fastkraftandelen gir det 
bedre lønnsomhet pr investert krone enn alt. B. (Etter at 
Hovedstyret har foreslått å slØyfe inntak under Nigards
breen). Luster kommune går inn for dette alternativet. 
Dette alternativet kan evt. siden utvides ved å bygge ut det 
nedre fallet slik at det blir likt alt. C. Dette vil imidler
tid falle endel dyrere enn å bygge alt samtidig. 

Statens Naturvernråd uttaler om planene (alt. B): 

"FåbergstØlsgrandane er den eneste større aktive 
sandur i landet. Sandurer, som er elvesletter 
nedenfor isbreer der elvene stadig skifter lØp, 
finner en mest på Island hvor også navnet kommer 
fra. FåbergstØlsgrandane er et gigantisk felt
laboratorium for geologi, botanikk og zoologi. Det 
gjelder både dagens forhold og for å studere hvor-
dan utviklingen av landskap, plante- og dyreliv har 
pågått etter istiden; Ved siden av å ødelegge 
den forskningsmessige verdi, vil neddemming fØre 
til at et viktig livsmiljø forsvinner. Neddemning 
av Fåbergstølsgrandane vil representere et hardt 
inngrep i norsk natur. Ved siden av det vil ut
bygging av det nedre fall så godt som tØrrlegge fleste
parten av bekkene som fosser nedover den øs~re dal
side av Jostedalen og som i hØY grad skaper opp
levelsesverdiene i dalen. 

Jostedalsvassdraget ble i forbindelse med verne
plan I prioritert som verneverdig av naturviten
Skapelige grunner og Sperstadutvalgets flertall gikk 
inn for vern av vassdraget." 

Statens Friluftsråd uttaler om planene for Jostedalsutbyg
gingen : 

"a) Utbygging av det hØye fallet i Jostedalen 
vil medfØre store inngrep i kjernen av Breheimen 
og vil splitte og sterkt redusere området med så
kalt kvalifisert villmark. De særegne oppleVeIses
verdiene som er knyttet til Styggevassområdetvil 
Ødelegges pga. dammen, de store reguleringene og 
anleggsvegen. Som få andre steder i Norge har man 
her følelsen av hvordan landet kunne se ut når de 
første mennesker begynte.å streife rundt i hØY
fjellet. Flere kulturminner som har tilknytning 
til reinsjakta vil bli neddemmet . 

Ferdselen blir berØrt ved neddemming av Styggevass~ 
hytta og vanskeliggjør atkomst til breen. 

b) Utbygging av det lave fallet i Jostedalen vil 
nærmest tØrrlegge de fleste bekkene på østsida av 
Jostedalen og derved skade oppleveIsesverdien av 
Jostedalen. 
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De største skadevirkningene er imidlertid knyttet 
til neddemming av FåbergstØlsgrandane som det er 
knyttet stor opplevelsesverdi til. 

Området er et knutepunkt for friluftslivet i 
Breheimen og et populært utfartsmål bl.a. fordi det 
her er et aktivt seterbruk. Stølen demrnes. ned og 
stØlshusa må fjernes pga. demningen. Selve ferdselen 
vil bli hemmet og etter DNT's mening stengt på 
visse tider av året når magasinet kommer." 

Departementet vil så vidt angår alt. B, føye til at regu
leringer av Styggevatn/Austdalsvatnet vil demme ned trekk
veger og sommerbeiter for rein, samt demme ned de beste 
produksjonsområdene for fjellrype i den Øvre delen av Joste
dalen. Neddemming av FåbergstØlsgrandane vil fØre til at 
området forandrer karakter fra å være en rik og variert små
viltbiotop til å bli et viltfattig område. Trekkveger for 
elg og hjort vil neddemmes. 

Selve FåbergstØlen som fortsatt er i bruk som seter og som 
ifØlge Riksantikvaren er fredningsverdig, vil måtte rives. 
Videre vil det måtte bygges kraftlinje fra FåbergstøI kraft
verk via Styggevassområdet til Skjåk. Dersom den planlagte 
hovedforbindelsen øst-vest legges via Jostedalen istedenfor 
via Strynefjell eller over Sognefjell, vil det også bygges 
kraftlinje fra Fåbergstølen til Gaupne. 

Alt. C gir omtrent de samme skadevirkninger som alt. B bort
sett fra at en ikke trenger å bygge kraftlinje i Øvre del 
av Jostedalen. 
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Alt. D utnytter de samme områder som Øvre fall i alt. B, dvs. at' 
neddemning av FåbergstØlen utgår. Videre vil færre side-
elver bli overfØrt, og inntakene vil bare skje på ca. kote 
1200 slik at det blir vesentlig større restvassfØring i side
elvene og i hovedvassdraget. Det blir som for alt. C heller 
ingen kraftlinje i Øvre del av Jostedalen dersom hovedfor
bindelsen øst-vest legges over Sognefjell eller Strynefjell. 

C. R~2~~~~~~~~~~~_y~~~~~~~g_~Y_~~~~~~i~~~~2~~~~~1~~ 

Det foreliggende prosjekt vil etter alle foreliggende alterna
tiv medføre så store Skadevirkninger på norsk natur at .de
partementet er sterkt i tvil om det bØr tillates gjennomført. 

I MiljØverndepartementets forelØpige utkast til gruppering 
av vassdrag og brukerinteresser som kan være i konflikt med 
utbyggingen, jf s. 52 i "Energimeldingen", er prosjektet 
plassert i klasse D. Det opereres med 4 klasser, A, B, C, D 
som samtidig angir hva som hadde vært Ønskelig rekkefØlge 
i planlegging og konsesjonsbehandling. Departementet regnet 
i Energimeldingen med at prosjekter i klasse D vil være så 
kontroversielle at de ikke bør real·iseres. Statens Natur
vernråd går inn for varig vern av Jostedalsvassdraget, mens 
Statens Friluftsråd mener at vassdraget må trekkes inn i 
Samlet plan. Dersom utbyggingen likevel skjer, peker begge 
råd på alt. D ekskl. VigdØla som minst skadelig. 
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Departementet vil peke på at regjeringen med Stortingets 
tilslutning har gått inn for at bl.a. Breheimen (Jostedalen 
og Stryn) behandles utenom Samlet plan. Grunnen til dette 
er fØrst og fremst forholdet til krafttilgangen rundt 1990. 
Jostedalsprosjektet vil som antatt i St.prp. 130 med byggestart 
i 1983-84 kunne gi kraft i 1991. Selvom flere prosjekter 
som behandles i Samlet plan kan gi kraft på nettet på dette 
tidspunkt (noe det likevel ikke er regnet med i St.prp. nr 
130 ut fra hensynet til en ekstra sikkerhetsmargin), antar 
departementet at noe kraft fra Jostedalen er Ønskelig for å 
oppfylle regjeringens måltall for krafttilgang i de fØrste 
årene etter 1990. 

Departementet finner å måtte godta en utbygging etter alt. 
D med reduksjon av VigdØla. Vigdalen er en av hovedinnfalls
portene til Breheimen. Det er et meget vakkert dalføre av 
stor· interesse for friluftslivet med turistruter og selv
betjent turisthytte. Verdien av området vil øke dersom 
Styggevassområdet bygges ut. 
Av hensyn til flomsikringen i Jostedalen ber vi OED vurdere 
å overføre de såkalte vestsideelvene (Sperleelvi, Sagar
Øyelvi m.v.) til LeirdØla. Videre forutsetter vi at det 
blir satt vilkår om flomsikringsarbeider i hovedelva. 

L 
Departementets uttrykkelige forutsetning fqr å kunne godta 
alt. D er at de nødvendige inngrep iStyggevassområdet mini
maliseres og at vansker og ulemper for friluftslivet så 
langt mulig kompenseres. Departementet støtter seg her til 
vurderingene fra Statens Friluftsråd som peker på at området 
derved kan bevare noe av sin egenart, og tjene som korridor 
mellom nordre og sØndre del av Breheimen. 

2. 
Anleggsvegen til Styggevatn må av landsk~psmessige og natur
vitenskap'elige hensyn ikke skjære over FåbergstØlsgrandane, 
men legges mest mulig skjermet på østsiden av Grandane. 

3. Vilkår vedr. fisk og vilt 

Departementet har forelagt Hovedstyrets innstilling for. 
Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk. Direktoratet ·tar 
opp fØlgende punkter: 

a. Hovedstyret har slØyfet bestemmelsen om evt. oppdretts
anlegg uten nærmere begrunnelse. 
Direktoratet peker på at pålegget ikke er absolutt, men kan 
være betinget av at andre tiltak ikke er tilstrekkelige for 
å bevare fiskebestanden. For å minske ,smittefare mellom 
vaSSdrag er det Ønskelig å kunne ha muligheten for å sette 
igang drift av lokale oppdrettsanlegg. 
Departementet antar forslaget er mindre aktuelt dersom alt. 
D blir valgt, men ber om at det likevel tas inn. 
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b. Direktoratet hadde foreslått at ferdselsforbud på an
leggsvegene pga. vilthensyn kunne iverksettes av direktora
tet. Hovedstyret viser her til at dette er ivaretatt på 
annen måte. Departementet viser til sine merknader under 
pkt. 2. 

c. Direktoratet foreslår at vilkårenes post 18 Il g endres 
til følgende: "g. å bekoste vilt- og fiskebiologiske 
inkludert ferskvannsØkologiske undersØkelser, herunder lang
tidsundersøkelser .....• ". 
Departementet støtter forslaget som innebærer en presisering 
av begrepet fiskeribiologi ske undersØkelser. 

4. Vilkår vedr. kulturminner 

Departementet har forelagt Hovedstyrets innstilling for 
Historisk Museum i Bergen og Riksantikvaren. De utfØrte 
arkeologiske undersØkelsene i Jostedalen gir ikke Historisk 
Museum grunnlag for å motsette seg planene. Museet tar like
vel forbehold om FåbergstØlsområdet .som vil bli grundigere 

I -
I . 

registrert i sommer. I VetlestØlsdalen bØr anleggesdriften J 
holdes lengst mulig bort fra den utgravde ØdestØlen. 
Departementet antar at det generelle vilkår vedr. kultur-
minner vil dekke dette forbeholdet. 

Riksantikvaren har utformet forslag til konsesjonsvilkår 
innen sitt forvaltningsområde. Departementet vil peke på 
at de generelle konsesjonsvilkår på kulturminne siden i prin
sippet burde dekke de fleste av de forhold Riksantikvaren 
tar opp. I praksis har det imidlertid vist seg at kontakten 
mellom en utbygger og kulturvernmyndighet i de fleste til
felle kunne vært bedre. Departementet vil derfor sØke å 
komme fram til bl.a. mer utfyllende generelle vilkår. For 
denne saken vil departementet foreslå fØlgende vilkår i 
tilknytning til det generelle i post 13: 

"konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av 
kulturvernmyndighetene og innenfor en rimelig Øko
nomisk ramme: 

a) å bekoste undersØkelser og dOkumentasjon av 
kulturminner 

b) å utfØre tiltak for å minske skadevirkning for 
kulturminner 

c) å forelegge kulturvernmyndighetene planene for 
hoved-hjelpeanlegg og andre anlegg inkl. veier 
som fØlger av utbyggingen." 

I post 9 vedr. godkjenning av planer etc. bØr endres som 
fØlger: 

" ...•.. landskapsarkitektoniske resultatet inkl. 
påvirkningen på kUlturlandskapet blir best mulig" •.... 
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Departementet må forØvrig igjen be om at Hovedstyrets 
forslag til generelt vilkår rettes slik at det istedenfor 
"museum" heter "museum og/eller Riksantikvaren", j f departe -
mentets brev av 13.10.81. 'I 

~~ __ ~i~~~t~~~~_~tt~r_!QY_Q~_y~r~_~Qt_Y~~~fQr~r~~~~i~g 
Statens Forurensningstilsyn har avgitt en uttalelse med 
forslag til vilkår etter vannvernloven vedr. Jostedalsutbyg
gingen i henhold til Statskraftverkenes søknad. 

I innstillingen sin har Hovedstyret i NVE tatt ,med de av 
SFT's forslag til vilkår etter vannvernloven som gikk på 

" 

tiltak til bedring og overvåking av forurensningssituasjonen I 
i vassdraget. Vedr. minstevassfØring er tidsperioden for ! 

vintervassfØring ved Kroken blitt noe forlenget i innstillingen; 

Hovedstyrets innstilling er forelagt SFT som finner,å kunne 
godta Hovedstyrets forslag til manøvreringsreglement for 
Jostedalsvassdraget under forutsetning~ av at Breelvi fra 
Nigardsbreen holdes utenfor utbyggingen. 

MiljØverndepartementet er enig i dette. 

Under er inntatt nødvendige vilkår etter vannvernloven etter 
alt. D i samsvar med Miljøverndepartementets standpunkt i 
saken. 

Under henvisning til det som er sagt foran kan Miljøvern
departementet gi tillatelse til utbygging av JostedØla 
etter lov om vern mot vannforurensning § 10, jf § 4 på 
fØlgende vilkår: 

Konsesjonæren plikter etter vedkommende departements nærmere 
bestemmelser: 

- -å betale merkostnader, forbundet med at det stilles 
skjerpende rensekrav til kloakkavlØp, heri innbefattet 
industri og/eller fastsettes kortere gjennomfØringsfrist 
og/eller mer omfattende tilknytning til felles kloakk
renseanlegg eller andre tiltak i forbindelse med foru
rensning for all bebyggelse m.v. i Jostedalen, alt ,som 
fØlge av utbyggingen, 

I 
i 

I , 

å utfØre eller bekoste tiltak som er påkrevet for å av
verge eller redusere virkning av forurensning som står 
i forbindelse med utbyggingen, 

å bekoste utført overvåking av Jostedøla for å fØlge med 
i forurensningstilstanden i vassdraget i forbindelse med 

,reguleringen, og som et grunnlag for ny vurdering av nØd
vendige minstevassføringer. 

[ l, 
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I Jostedøla ved Kroken skal det i perioden 16 juni - 15 sep
tember holdes en minstevassfØring på la m3/sek. og i perioden 
l november - 30 april en minstevassfØring på 1,0 m3/sek. 
Utenom disse periodene skal overgangene i tapping være jevne. 
Det tillates at fastsatte vassføringer ved Kroken kan under
skrides med inntil 20 pst, - dette skal imidlertid kompen
seres slik at samlet vassmengde over en la-døgns periode blir 
som fastsatt. 

Reglementet tas opp til ny vurdering etter en driftstid på 
5 år. 

Forøvrig vises til uttalelsene fra Direktoratet for vilt 
og ferskvannsfisk, Historisk Museum og Riksantikvaren som 
er oversendt Dem tidligere. 

Med hilsen 

~~J.",~ 
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Tore Killingland 
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