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Verneplan III for vassdrag
OBJEKT NR. 83
YNNESDALSVASSDRAGET, vassdrag nr. 267
Fylke:
Hordaland, Sogn og Fjordane,
Kommuner:
Masfjorden, Gulen
Nedbørfelt:
120 km2.
Skoggrense:
400-500 moh.
Areal under denne:
ca. 40 %.
Middelvassføring:
13 m3/s.
Laveste-høyeste punkt: 0 - 780 moh.
Kraftpotensial:
53 GWh, kostnadsklasse IIA.
Kontaktutvalget viser til at Gulenområdet er et av de dårligst forsynte områdene i hele landet med
elektrisk kraft.
En utbygging av Kløvtveitvassdraget vil ha avgjørende betydning for distriktets kraftforsyning i
fremtiden. Prosjektet er i stor grad avhengig av Transdalsvatns felt (3,3 km2) og Austgulvatns felt (3,7
km2) som begge ligger i øvre deler av Ynnesdalsvassdraget. De utgjør til sammen ikke mer enn ca. 6
% av feltets totale areal. Overføringen vil neppe få særlig merkbar effekt på den totale vassføring i
Ynnesdalselv.
Relativt moderate verneinteresser er knyttet til vassdraget. Det er imidlertid et at de svært få objekter
på verneplanen som ligger i den ytre kystsonen på Vestlandet. Objektet har derfor meget stor verdi
som typevassdrag, noe som i seg selv gjør det verneverdig. Utvalget finner likevel å måtte ta hensyn til
den vanskelige kraftsituasjonen i området og tilrår Ynnesdalsvassdragets nedbørfelt gitt varig vern
med unntak av de foran nevnte felter.
Hovedstyret tilrår at de ulike interesser avklares ved konsesjonsbehandling.
Masfjorden kommune rår til konsesjonsbehandling av Ynnesdalsvassdraget.
Gulen kommune peker på at verneverdien av Ynnesdalsvassdraget ikke blir redusert ved en frigiving
av Transdalsvatnet og Austgulvatnet, som er nødvendig for å sikre en utbygging av
Kløvtveitvassdraget som er det mest aktuelle prosjekt i området med rimelig størrelse og økonomi.
Fylkesmannen i Hordaland v/Miljøvernavdelingen understreker at Ynnesdalsvassdraget gjennom de
naturfaglige rapportene som ligger til grunn for Verneplan III er utpekt som et særlig sentralt
typevassdrag fra de ytterste kyststrøkene på Vestlandet. Miljøvernavdelingen mener at dersom en skal
ta vare på denne kvaliteten er det viktig å holde hele vassdraget urørt. Det pekes videre på at det
knytter seg friluftsinteresser til Kløvtveit-Austgulen området, et fjellområde som blir nyttet til
dagsturer av mange mennesker i kommunen både på Hordaland og Sogn og Fjordane sin side av
fylkesgrensen. Miljøvernavdelingen mener ut fra dette at hele Ynnesdalsvassdraget må sikres varig
vernestatur dersom de verdier som er knyttet til vassdraget skal bli ivaretatt på en fullgod måte.
Sogn og Fjordane fylkeskommune peker på at fredning av Ynnesdalsvassdraget må sees i sammenheng
med interesser i Hordaland, men ikke omfatte mindre deler i forbindelse med eventuell utbygging i
Kløvtveitvassdraget.
Direktoratet for vilt og ferskvannfisk peker på at Ynnesdalsvassdraget er lavt prioritert som
verneobjekt ut fra vilt- og fiskeinteressene.

Statens friluftsråd går imot konsesjonsbehandling av hele vassdraget som foreslått av Hovedstyret og
slutter seg til Sperstadutvalget.
Miljøverndepartementet tilrår varig vern av Ynnesdalsvassdraget med unntak av de felt som er nevnt
av Kontaktutvalget.
Olje- og energidepartementet tilrår varig vern av Ynnesdalsvassdraget med unntak av de felt som er
nevnt av Kontaktutvalget.

