Aksjonsnemnda Vestsida‐Vigdøla.no
v/ Bjørn André Skjæret
6871 Jostedal
Jostedalen, 9. oktober 2011.
Til
Luster kommune

Nei til Statkraft sine utbyggingsplanar for vestsideelvane og Vigdøla
Me vil sterkt rå formannskapet og kommunestyret til å støtte rådmannen si tilråding og seie nei til at
Statkraft får konsesjon på dei to utbyggingane ”Vigdøla kraftverk” og ”Overføring av Vestsideelvane
og heving av Tunsbergdalsdammen”. Me bed kommunestyret å vurdere og leggje vekt på dei
følgjande momenta:
Samandrag
1. Dei nye utbyggingane kjem på toppen av to tidlegare store kraftutbyggingar som har ført til store
inngrep i vassdragsnaturen i Jostedalen. Me bed om at det siste større samanhengande området nær
busetnaden vert spart for kraftutbygging slik at også dei komande generasjonane kan få oppleve
frittrennande elvar og eit større samanhangande område med urørt natur og gamle kulturlandskap
nær bygda.
2. Dei åtte vestsideelvane vert i praksis heilt turrlagde nedanfor bekkeinntaka. Sentrale
landskapselement som er med på å gjere naturen levande, vert dermed fjerna. Vassføringa i nedre
del av Vigdøla vert òg kraftig redusert.
3. Reiselivet har vore den mest dynamiske faktoren bak utviklinga av og tilflyttinga til Jostedalen dei
siste to tiåra. Området som vert råka av utbyggingane, utgjer eit av dei mest attraktive områda for ei
vidare utvikling av organiserte lågterskeltilbod i aktivitetsturismen. Dette området utgjer òg
inngangsporten til ein av Noregs finaste nasjonalparkar.
4. Vestsideutbygginga vil ha minimal flaumsikringseffekt om ein jamfører med krava og
forventningane på dette feltet. Om Statkraft ikkje vert pålagt å auke kapasiteten på inntaka og
overføringstunnelen kraftig, må truleg dei same flaumsikringstiltaka gjennomførast uavhengig av om
vestsideutbygginga vert realisert eller ikkje.
5. Jostedøla er i ferd med å bli ei god fiskeelv att, men tilhøva (temperatur, breslam) er marginale for
fisken. Konsekvensutgreiinga bagatelliserer risikoen med utbygginga, og ’føre var’‐prinsippet må her
leggjast til grunn slik at ein greier å ta vare på og auke fiskestammen til glede for bygdefolk og
reiseliv.
6. Konsekvensutgreiinga bagatelliserer òg dei negative konsekvensane av bygginga av Vigdøla
kraftverk, både med omsyn til det biologiske mangfaldet (m.a. fossekallen), vassforsyning,
naturoppleving og utvikling av reselivet.
7. Om vestsideutbygginga ikkje vert realisert, er småkraftalternativet maks tre småkraftverk, og eitt
av dei (Krundøla) er truleg lønsamt også med vestsideutbygginga.
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8. Det har kome overdrivne påstandar frå Statkraft om storleiken på grunneigarerstatningane. For
fallrettseigarane i Bakkedøla/Kyrkjedøla er det truleg snakk om svært høge summar, men dei vil
uansett kunne skaffe seg dei same inntektene gjennom å byggje eit småkraftverk. For alle andre
grunneigarar (ca 190) til saman vil dei samla utbetalingane truleg liggje godt under 10 mill kr.
9. Luster kommune kan ha svært godt samvit når det gjeld å forsyne fellesskapen med ’rein fornybar
vasskraft’ og kan trygt vurdere desse og framtidige prosjekt ut frå kva som tener innbyggjarane og
miljøet i kommunen.

1. På toppen av tidlegare utbyggingar
Utbygginga av nedre del av Vigdøla og
overføringa av dei åtte vestsideelvane i
Jostedalen kjem på toppen av tidlegare store
kraftutbyggingar i Jostedalen.
Spørsmålet er ikkje om Jostedalen og Vigdalen
skal få ni bekkeinntak, men om talet på inntak
og turrlagde elvelaup i området skal aukast frå
24 til 33. Med dei nye utbyggingane vert
Jostedalen heilt innhegna av kraftutbyggingar.
På vestsida frå Krundalen til Myklemyr ligg det
siste større inngrepsfrie området mellom
gardane og høgfjellet. Fleire av elvane renn
langs gamle stølsvegar som er svært mykje
nytta til turbruk.
Dersom vestsideelvane vert utbygde, vil
Nigardsbreelvi vere den einaste større
uregulerte sideelva i det 20‐25 km lange
gardsområdet i Jostedalen. Sørover må ein heilt
til Rydøla nær Gaupne for å finne ei større
uregulert sideelv. Området på vestsida må difor
no få vere i fred for større inngrep slik at dei
komande generasjonane òg kan få oppleve
frittrennande elvar og eit større
samanhangande område med inngrepsfri natur
og gamle kulturlandskap nær bygda.
2. Turrlagde elvelaup – mest ingen restvassføring
Den største direkte konsekvensen av vestsideutbygginga er at dei åtte sideelvane på vestsida vert
turrlagde nedstraums bekkeinntaka og at vassføringa i Vigdøla vert kraftig redusert i høve til dagens
reduserte vassføring. Elvane utgjer sentrale landskapselement og er med på å gjere naturen levande.
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Følgjene av utbygginga varierer noko frå elv til elv. Det er oftast snakk om kva ein ser av elvelaupa
når ein er nede i bygda, gjerne på bilvegen. Men ein må òg ta omsyn til kva ein ser av elvane på nært
hald. Det gjeld både der elvane renn gjennom gardsområda og kryssar hovudvegen og langs turstiane
som går langs fleire av elvane. Ein må òg ta med i vurderinga korleis vestsideelvane ser ut på avstand
frå dei mykje brukte turmåla i fjella på austsida av Jostedalen og nordsida av Krundalen.
Me vil her peike på ein vesentleg skilnad mellom dei eksisterande bekkeinntaka på austsida og dei
planlagde på vestsida. Bekkeinntaka på austsida ligg på ca 1200 m.o.h., så sideelvane har store
nedbørsfelt nedanfor inntaka. Sett frå dalen er det difor framleis ein god del vatn att i t.d. Sprongdøla
ved Øy, Fagredøla ved Fåberg, Geisdalsfossen og fossen i Nordre Gravdøla.
Bekkeinntaka på vestsida vert liggjande mykje lågare (ca 520 m.o.h.), og desse elvane vert difor
turrlagde frå bekkeinntaka heilt ned til samlaupet med Jostedøla/Krundøla. Den beste samanlikninga
med austsida er difor den turrlagde Bymannsfossen og Bruvollelvi i Vetlestølsdalen (Fåberg).
Minstevassføringa tilsvarar berre den lågaste vassføringa midt på vinteren og vil dermed knapt vere
synleg.
Statkraft har i skuffande liten grad gjort eit arbeid med å visualisere inngrepa i dei elles særs
omfangsrike konsesjonssøknadene. I vedlegget følgjer difor visualiseringar av turrlegginga av dei
fleste elvane.

3. Friluftsliv og reiseliv
Mange av elvane ligg i turområde som er mykje brukte. Dette er ein stor ressurs både for fastbuande,
reiselivet og framtidig tilflytting. Vestsideelvane ligg i beltet mellom busetnaden og Jostedalsbreen
nasjonalpark. For friluftslivet er det viktig å ha eit slikt samanhengande turområde frå dalbotnen til
breplatået der naturen og dei tradisjonelle stølsområda har unngått nyare større inngrep. Turområde
med inngrep har bygda nok av. Vert elvane borte, må dei erstattast av hegningar. Det vil òg gjere
området mindre attraktivt til turbruk både sommar og vinter.
Reiselivet i Jostedalen har vore i ei rivande utvikling dei siste 20‐30 åra, og alt tyder på at dette vil
halde fram med aukande etterspurnad etter urørt natur nær bygda. Knapt nokon kunne under førre
store kraftutbygging i 1986 førestille seg kva Jostedalen ville by på av aktivitetsturisme i 2011. På
same vis er det vanskeleg å spå korleis reiselivet vil sjå ut 25 år fram i tid. Men internasjonalt er
inngrepsfrie naturområde ein stadig knappare ressurs som har stadig større verdi for
reiselivsnæringa, og ein tydeleg internasjonal trend innanfor det aktivitetsbaserte reiselivet er auka
etterspurnad etter føringsturar i lettare terreng. Her kan området på vestsida frå Myklemyr til
Krundalen kome til å bli svært viktig.
Fagrapporten om reiseliv peikar klart på dei sannsynlege negative konsekvensane for reiselivet, og
me undrar oss mykje over korleis Statkraft bagatelliserer rapporten i konsesjonssøknaden. Ingen kan
sjølvsagt rekne framtidige turistbesøk på same eksakte vis som ein kan rekne GWh. Her er det difor
snakk om å ta eit val om kva det er rimeleg grunn til å tru at er det viktigaste for framtida til
Jostedalen: best mogleg vilkår for ei reiselivsnæring som no i fleire tiår har vore ein særs viktig
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dynamisk faktor i bygda med fleire titals sommararbeidsplassar, eller kraftutbyggingar som ikkje
fører til ein einaste ny varig arbeidsplass.

4. Minimal flaumsikring
Etter 1979‐flaumen var vestsideutbygginga langt på veg eit folkekrav i Jostedalen. Av sideelvane var
det særleg Sagarøyelvi, Sperleelvi og Røykjadøla som valda stor skade. Omsynet til flaumsikringa har
vore eit viktig argument når Luster kommune seinare har bede Statkraft søkje konsesjon, og det har
vore og er eit sentralt argument i ordskiftet om utbygginga. Me legg ein del vekt på det her sidan det
ikkje er omtala i saksutgreiinga til rådmannen.
Målt opp mot dei tidlegare forventningane om flaumsikring har Statkraft sjølv langt på veg lagt denne
ballen daud, mykje av økonomiske grunnar. Dette vert understreka av at Statkraft i sitt svar til Luster
kommune 7. oktober ikkje finn grunn til å omtale flaumsikringa i det heile i eit skriv som elles legg
vekt på å dra fram positive sider ved utbygginga som Statkraft meiner rådmannen har utelate.
Det mest positive Statkraft kan seie om flaumsikringseffekten i konsesjonssøknaden er at “Overføring
av Vestsideelvane vil dermed ikke eliminere fremtidige flomskader nedstrøms inntakene, men
risikoen for flomskader reduseres”, og at “I teorien skal dermed overføring kunne ta en stor del av
vannet i en flomsituasjon”. (s. 45, vår uth.)
Fleire tilhøve gjer flaumsikringseffekten usikker i praksis, og mykje av dette er omtala i
konsesjonssøknaden. Tunnelen vil bli bora med eit tverrsnitt på 9,6 m2 (diameter 3,5 m), noko som
gjev ein kapasitet på ca 30 m3/sek (s. 45). Ein 10‐årsflaum i dei åtte elvane til saman er stipulert til 60
m3/sek og ein 100‐årsflaum til 80 m3/sek. Statkraft skriv: “I teorien skal dermed overføring kunne ta
en stor del av vannet i en flomsituasjon, slik at en 100‐årsflom reduseres til i underkant av en 10‐
årsflom og en 10‐årsflom reduseres til middelflom (2‐årsflom) nedstrøms inntakene.” (s. 45)
Men det er altså ‘i teorien’ om alt fungerer som det skal, og i ein flaumsituasjon er det fleire problem.
For det fyrste kan bekkeinntaka tette seg. Statkraft skriv: “I flom bringer imidlertid elvene med seg
stein og kvister som kan kile seg fast i grovristene som ligger over inntakene. Det vil fort redusere
kapasiteten og betydelig vann renner over og ned i det gamle elveleiet. Is og snø på vinteren kan
også medføre at vinterflommer kan gå forbi inntaket.”
Her er det stor skilnad på dagens inntak i Jostedalen. Inntaka på austsida ligg på ca 1200 m.o.h., langt
over vegetasjonen. Dei to eksisterande bekkeinntaka til Leirdøla kraftverk i Fonndøla ligg derimot om
lag på same høgd som vestsideinntaka vil kome, og her er problemet med tetting ved flaumar langt
større. Her er det såleis ei stor usikkerheit. Som Statkraft sjølv skriv: “det er utfordrende å bygge
bekkeinntak som klarer å ta inn alt vann i flomsituasjoner, spesielt i slike bratte elver med mye
steintransport, som de på vestsiden i Jostedalen.” (s. 44)
Det andre problemet er knytt til kva som skjer når tunnelen går full (stuar seg). Dersom eitt
bekkeinntak er lågare enn dei hine, kan vatnet byrje å renne ut av inntaket og forsterke ein flaum. På
austsida er det bygt flyteluker i dei lågastliggjande inntaka som stengjer inntaket om vatnet stig i
sjakta og trugar med å renne ut og forsterkar flaumen i den aktuelle elva. På vestsida er det ikkje
planlagt slike innretningar.
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Eit anna alternativ er då å sikre at alle bekkeinntaka til saman ikkje har større kapasitet enn tunnelen
– då vil tunnelen aldri gå full. Men “hvert enkelt inntak dimensjoneres for å ta opp til 10 ganger
midlere tilsig” (s. 45), noko som i sum er meir enn samla tunnelkapasitet. Skal dette fungere, er det
heilt avgjerande at anlegget vert dimensjonert slik at alle inntak har same trykk og renn over om lag
like mykje, og utan at vatn renn ut av dei. Statkraft har vore lite konkret på korleis ein kan få dette til
å fungere.
Skulle så gale skje at Statkraft får konsesjon, må det leggjast inn som eit konsesjonskrav at
kapasiteten til tunnelen og bekkeinntaka vert dobla slik at ein iallfall vert litt mindre usikkert at
utbygginga faktisk vil ha ein flaumsikringseffekt.
Det største flaumproblemet i Jostedalen dei siste åra har vore på Jostedal Camping på Gjerde. Om
Tverradøla og Røykjadøla vert tekne med i vestsideutbygginga, vil det berre redusere
gjennomsnittleg vassføring i Krundøla med 20 % ved samlaupet med Jostedøla. Jostedal camping har
flaumproblem mest kvart år, så vestsideutbygginga løyser knapt noko som helst av problemet.
I sitt framlegg til utbyggingsavtale har Statkraft tilbode seg å ta ut masse frå nedre del av Krundøla og
ved Alsmo som eit eingongstiltak, men avgrensa oppover til skarve 2,5 mill kr. Heller ikkje her vil
såleis utbygginga vere til nemneverdig hjelp, så desse store flaumproblema må få si løysing på heilt
anna vis enn gjennom vestsideutbygginga.

5. Fisk
Jostedøla blir rekna som ei elv med ein relativt god stamme av anadrom sjøaure, og de siste åra har
Luster jakt‐ og fiskelag lagt ned mykje arbeid i å betre tilhøva for både sjøaure og laks. Fleire
laksetrapper har òg blitt bygde for å få sjøauren til å vandre lenger opp i elva. Dette er tiltak som har
hatt ein gunstig verknad, og Jostedøla er no i ferd med å bli ei god fiskeelv, noko som er viktig for
både lokale interesser og turisme.
Samstundes er Jostedøla ei spesiell elv med marginale miljøforhold (låg vasstemperatur og mykje
breslam) Systemet blir dermed ekstra sårbart for menneskelege inngrep.
Statkraft vurderer det slik at temperaturfallet i Jostedøla frå Myklemyr til fjorden bli 0,2–0,4°C.
Statkraft ventar òg at overføring av Vestsideelvane vil føre til sterkt redusert vannføring i dei berørte
sideelvane. Dei nedre delane av elvane vil stort sett miste sin funksjon som gyte‐ og oppvekstområde
for fisk.
På grunn av desse to momenta, redusert temperatur og færre gyteområder, stiller me oss sterkt
kritisk til Statkraft sine planar om utbygging, og me meiner at det bør leggjast vekt på ’føre var’‐
prinsippet i naturmangfaldlova. Me støttar her høyringsfråsegnene frå Luster Jakt og Fiskelag og Sogn
Villaksråd.

6. Særskilt om Vigdøla
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Statkraft konkluderer i konsekvensutgreiinga på dei fleste punkt med “liten til ingen negativ
konsekvens” når det gjeld Vigdøla. Dette er høgst merkverdig og særs betenkeleg. Dette er påstand
frå Statkraft og ikke nødvendigvis rett.
Summen av alle punkta i konsekvensutgreiinga gjev til slutt eit negativt totalbilete med til dels store
negative konsekvensar for:








Biologisk mangfald (mellom anna fleire sårbare artar)
Fisk, fugl og botndyr pga for lite vatn i elva, særleg vinterstid, m.a. fossekallen
Grunnvatnet for øvste garden
Naturopplevingane for tilreisande og fastbuande fordi Vigdøla har fleire kvalitetar både som
bade‐ og fiskeelv, særleg for bygdefolk, i tillegg til den visuelle opplevinga av elva oppover
dalen og inn mot naturarvsområdet
Det er lagt altfor lita vekt på framtidige arbeidsplassar innanfor naturopplevingane i ei bygd
som skrik etter meir folk og må tenkje nytt i høve sysselsetting.
Flaumfaren for dei øvste gardane og to hytter nedanfor dammen ved eit eventuelt ras som
råkar inntaksdammen – her er utgreiingsarbeidet altfor dårleg

Trass i at den øvre delen alt er utbygd, er Vigdøla framleis ei flott og frisk elv gjennom gardsområda i
Vigdalen og gjelet ned til samløpet med Jostedøla. Fossestryka ned mot dalbotnen er av dei
karakteristiske i Jostedalen. Vatnet som no er att i Vigdøla, må få renne fritt.
Me viser elles til høyringsuttalen frå Vigdalen grendalag.

7. Alternativet: mange småkraftverk?
Statkraft nemner i konsesjonssøknaden at småkraftverk i nokre av elvane kan vere eit alternativ til
vestsideutbygginga. På folkemøtet 8. juni ville ikkje Statkraft svare på spørsmål om småkraftverk‐
alternativa, men i brevet 7. oktober skriv Statkraft at ”ei utbygging av småkraft [kan] bli aktuell” med
”kanskje like store eller større naturinngrep”.
Det er i praksis ikkje snakk om åtte småkraftverk, men om tre, og eitt av dei er truleg eit lønsamt
prosjekt også med ei vestsideutbygging. Dei tre det er snakk om, er Sagarøyelvi, Sperleelvi og
Krundøla (Haugen‐Gjerde). For Sagarøyelvi vil inntaket kome nedanfor samlaupet
Bakkedøla/Kyrkjedøla, altså nede i skogen eit godt stykke nedanfor inntaka til Vestside‐tunnelen og
bli mindre synleg. Når det gjeld Hompedøla/Kvernelvi, har Statkraft berre vilja by fallrettseigarane
erstatning etter ’naturhestekraftmetoden’ ikkje etter ’småkraftmetoden’, og dermed har Statkraft
erklært at det er uaktuelt med eit småkraftverk her (for høg utbyggingspris). Når det gjeld Krundøla,
vil eit småkraftverk etter alt å døme vere lønsamt også etter at Røykjadøla og Tverradøla er tekne i
Vestsideutbygginga. Krundøla har ein stipulert utbyggingspris på 3,2 kr/kWh, og etter at 20 % av
vatnet vert borte i Vestside‐tunnelen, vil utbyggingsprisen framleis truleg liggje godt under 4 kr/kWh.
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8. Grunneigarerstatningar
Statkraft har gjennom prosessen og seinast i brevet 7. oktober skapt skyhøge, men uklare
forventningar om kva grunneigarane kan vente seg av erstatningar – det skal vere snakk om ”mange
titals millionar”. Oppunder 200 grunneigarar blir berørte av dei to utbyggingane, men det vil bli snakk
om svært varierande summar frå grunneigar til grunneigar.
Dei som kjem best frå det og åleine kanskje blir sitjande att med brorparten av millionane, er ei
handfull grunneigarar som eig fallrettane i Bakkedøla/Kyrkjedøla/Sagarøyelvi. Fordelen deira er at dei
har ei alternativ utnytting av fallretten, som er å søkje om konsesjon til eit småkraftverk. I slike tilfelle
er det no rettspraksis på at den stipulerte inntekta frå småkraftverket skal leggjast til grunn for
fallrettserstatninga (’småkraftmetoden’), og her trur me gjerne det er snakk om fleire titals millionar.
Den nøyaktige summen kjenner me ikkje, for me har ikkje tilgang på Norconsult‐rapporten som
Statkraft har fått laga om økonomien i eit eventuelt småkraftprosjekt. Hovudpoenget er likevel at
desse grunneigarane ikkje går glipp av inntekta om det ikkje vert ei utbygging. Dei kan jo då i staden
byggje seg eit småkraftverk og tene det same.
For dei resterande ca 190 grunneigarane kan det umogleg vere snakk om fleire titals millionar. Her er
det snakk om erstatning etter ’naturhestekraftmetoden’, og ein temmeleg fast rettspraksis fortel då
at fallrettane i Vestsida‐/Vigdøla‐utbyggingane har ein samla verdi på ca 18,35 mill.kr. Frå dette må
ein fyrst trekkje frå Bakkedøla/Kyrkjedøla der grunneigarane altså får erstatning etter
småkraftmetoden. Så må ein trekkje frå alle fallrettar som tidlegare er kjøpte (mellom 2/3 og 3/4),
for i dei tilfella får grunneigarane berre utbetalt mellomlegget mellom dagens takst og opphavleg
kjøpesum (+4% årleg rente). Då er vårt overslag at dei samla utbetalingane etter
’naturhestekraftmetoden’ ikkje overstig 10 mill kr. Men dette kan Statkraft leggje fram presise tal på
om Statkraft vil.
Ein siste og langt mindre erstatningspost gjeld vederlag for ulemper – gjerdingar som må byggjast,
veg/tipp på eigedomen osb.

9. Målsetnaden om meir fornybar kraft
Målsetjinga frå norske styresmakter om 13,2 TWh fornybar energi innan 2020 vert drege fram som
argument for utbyggingsprosjekta. Det er ikkje til å undrast over at kraftbransjen brukar dette som
brekkstong for å få konsesjon til nye store vasskraftutbyggingar. Det er likevel ikkje sjølvsagt at ein er
nøydd til å gå til nye store miljøøydeleggjande vasskraftutbyggingar for å nå målsetnaden, og ein bør
ikkje skape eit nytt miljøproblem for å få bukt med eit anna.
Luster kommune, og særleg Jostedalen, bør uansett ha godt samvit på dette feltet, som
storleverandør av vasskraft til fellesskapet. Luster har gjort sitt og kan trygt vurdere desse og andre
utbyggingsprosjekt ut frå kva som tener miljøet og innbyggjarane i kommunen og bygdene våre, ikkje
storkraftnæringa.
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VEDLEGG: Visualiseringar av turrlegginga av vestsideelvane.
Hompedøla
(Nemnda)

Kvernelvi
(Nemnda)
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Sperleelvi
(Nemnda)

Sperleelvi
(Statkraft)
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Bakkedøla
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Røykjadøla,
inntak
(Nemnda)

Røykjadøla
(Nemnda)
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Tverradøla
(Statkraft)
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