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Verneplan III for vassdrag
OBJEKT NR. 77
FOSSELV vassdrag nr. 236
Fylke:
Hordaland
Kommuner:
Kvam
Nedbørfelt:
18 km2.
Skoggrense:
ca. 650 moh.
Areal under denne:
20 %.
Middelvassføring:
2,0 m3/s.
Laveste-høyeste punkt: 12-1269 moh.
Jordbruksareal:
74 da.
Dyrkingsjord:
0 da.
Produktivt skogareal: 3 100 da.
Kraftpotensial:
130 GWh, kostnadsklasse IIB.
Kontaktutvalget viser til at Steindalsfossen er av stor verdi for turisttrafikken. Utvalget tilrår at
vassdraget kan konsesjonsbehandles, men forutsetter at det ved en eventuell utbygging sikres en viss
sommervassføring i Steindalsfossen.
Hovedstyret mener hensynet til turist- og friluftsinteressene er av en slik art at Fosselv bør gis varig
vern.
Kvam kommune sier seg enig med Hovedstyret og ber om at vassdraget får varig vern.
Arbeidsgruppa for vern av Myklavassdraget går inn for varig vern av Fosselv (Myklavassdraget).
Arbeidsgruppa viser til at en eventuell utbygging vil ødelegge Steindalsfossen som turistmål og at
friluftslivet lokalt og regionalt blir sterkt skadelidende. Videre vises til at en regulering av objekt 77
vil føre til konsekvenser for lakseoppgang i Steindalselva og for jakt og fiske i Myklavassdraget samt
at forurensingssituasjonen vil bli katastrofalt forverret både i elva, Movatn og havnebassenget i
Norheimsund.
Hordaland fylkeskommune tilrår at Fosselv objekt nr. 77 blir varig vernet. Det vises til at
Steindalsfossen er et naturinnslag som har mye å si både for lokalmiljøet og for turistvirksomheten på
Vestlandet. Det vil også være til stor skade for friluftsinteressene som er knyttet til Kvamskogen
dersom Myklavatn skulle bli regulert.
Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk viser til at det i Fosselv er kun små eller ingen verneinteresser
for vilt og fiskesiden.
Statens naturvernråd gir sin tilslutning til Hovedstyrets forslag om varig vern av Fosselv.
Miljøverndepartementet mener Fosselv i Hordaland bør vernes varig slik Hovedstyret har gått inn for.
Olje- og energidepartementet tilrår at vassdraget gis varig vern.

