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Verneplan III for vassdrag
OBJEKT NR. 76
UNDREDALSELVI vassdrag nr. 228
Fylke:
Sogn og Fjordane, Hordaland
Kommuner:
Aurland, Voss
Nedbørfelt:
92 km2.
Skoggrense:
950 moh.
Areal under denne:
20 %.
Middelvassføring:
5 m3/s.
Laveste-høyeste punkt: 0 - 1 761 moh.
Jordbruksareal:
660 da.
Dyrkingsjord:
0.
Produktivt skogareal: 5 800 da.
Kraftpotensial:
160 GWh, kostnadsklasse IIA.
Kontaktutvalget viser til at det er knyttet store naturvitenskapelige og kulturvitenskapelige interesser
til vassdraget, bl.a. på bakgrunn av dets uberørte preg. Som friluftsområde er det verdifullt som en del
av et større og tilnærmet uberørt område. Utvalget tilrår at Undredalsvassdraget gis varig vern mot
kraftutbygging.
Hovedstyret slutter seg til Kontaktutvalgets tilråding om at Undredalselvi bør gis varig vern.
Aurland kommune går inn for varig vern av Undredalsvassdraget.
Sogn og Fjordane fylkeskommune tilrår at Undredalsvassdraget blir varig vernet.
Oslo Lysverker viser til at et mindretall i Aurland kommunestyre gikk inn for utbygging med tanke på
å få redusert flomfaren som stadig er et problem for befolkningen i Undredal. Oslo Lysverker peker på
at ved inntak i elven på kote 950 vil 35 km2 eller 38 % av nedbørfeltet bli overført. Dette vil kunne
redusere skadeflommene i betydelig grad. Oslo Lysverker peker videre på at inntaket vil bli liggende i
et relativt trangt dalparti, ca 3 km nedenfor Grindafletvatnet. Selve vatnet blir ikke berørt ved
overføringen. Inntaket vil ikke være synlig fra turiststien som går fra Grindaflethytta til Undredal.
Oslo Lysverker peker også på at Undredalsvassdraget ikke lenger ligger i et område uberørt av
tekniske inngrep, da en nå har fått veitunnel fra Flåm - Langhusmo og at en nå også starter opp med
neste veitunnel fra Langhusmo – Gudvangen på den fremtidige sambindingsveien Oslo – Bergen. Det
blir til slutt pekt på at en ut fra de foreliggende opplysninger kan regne med bedre klimatiske forhold
og bedre vekstvilkår langs elven, når deler av det kalde høyfjellstilsiget blir overført. Oslo Lysverker
mener en med ovenstående har pekt på forhold som bør være så tungtveiende at de beretter til
frigivelse av vassdraget til konsesjonsbehandling etter søknad.
Departementet tilrår varig vern av Undredalselvi.

