Teksten nedenfor er avskrift fra
Innstilling om vassdrag som bør unntas fra kraftutbyggingen, 1971
Avgitt til Industridepartementet av Hovedstyret for Norges vassdrags- og
elektrisitetsvesen.
Objekt nr 18 – Espedalsvatn - Breisjøen – Vassdrag nr. 11.
Glommens og Laagens Brukseierforening søkte om tillatelse til å demme opp Espedalsvatn 0,5 m og
senke det 1 m. Søknaden omfattet også 2 ½ m oppdemming og 2 m senkning av Breisjøen.
Hovedstyret fant ikke å kunne tilrå søknaden.
Departementet avslo søknaden ved eksedisjon av 16.8.1963.
Hovedstyret har ikke noe å bemerke til at Espedalsvatn og Breisjøen blir varig unntatt fra regulering.
__________________________________________________________________________________
Teksten nedenfor er avskrift fra
Rapport utarbeidet av Kontaktutvalget kraftutbygging-naturvern som har hatt til oppdrag å
utarbeide en liste over vassdrag som bør unntas fra kraftutbygging.
Rapporten, datert 30. desember 1970 ble oversendt til Det kongelige departement for industri og
håndverk, Det kongelige kommunal og arbeidsdepartement og Hovedstyret for Norges
vassdrags- og elektrisitetsvesen.
OBJEKT NR 18
Espedalsvatn – Breisjøen i Vinstra – Vassdrag nr. 11.
Fylker:
Kommune:
Nedbørfelt:
Areal:

Oppland
Gausdal, Sør-Fron
Espa til utløpet av Breisjøen 120 km2
Espedalsvatn 4,4 km2, Breisjøen 1,6 km2.

Espedalsvatn og Breisjøen ligger i et sidevassdrag til Vinstra, som har sin begynnelse i Bygdin og
utløp i Gudbrandsdalslågen. Riksveg 255 går langs begge sjøene, hvor det er en god del turistbedrifter.
Gabrielsen-komiteen (G 10).
Fra komiteens innstilling siteres:
”Formannen, Eriksen og Mengshoel mener at det av turisttrafikkmessige hensyn bare bør komme på
tale en meget skånsom regulering av Espedalsvatn og Breisjøen.
Kjelsrud, Krogh og Lyng mener at turisttrafikkmessige hensyn taler for å bevare vatna uberørt, og at
disse hensyn er overveiende i forhold til de interesser som taler for regulering av vatna. Fraksjonen
anbefaler at Espedalsvatn og Breisjøen blir bevart uberørt av reguleringsinngrep.”
Industrikomiteen i Stortinget har ført Espedalen og Breisjøen i gruppen ”Fredningsforslag som
tidligere er vedtatt eller bør kunne fremmes nå”.
Teknisk utnyttelse
a. Resipientforhold: En er ikke kjent med noen forurensinger i disse vatn. Fylkesmannen peker dog på
at vassdraget er naturlig resipient for et par eksisterende turistetablissement og eventuell ny
fritidsbebyggelse i området.
b. Vassforsyning: Opplysninger foreligger ikke.

c. Vasskraft:
Utbygd vannkraft: Ingen
Verneinteresser
a. Naturvern- og friluftsinteresser.
Espedalen er et attraktivt rekreasjonsområde bl.a. i forbindelse med den relativt sterke
turistutbyggingen som skjer i tilgrensende områder og det forhold at andre større vassdrag i distriktet
allerede er sterkt utbygget for kraftproduksjon (Øvre og Nedre Vinstra).
b. Naturvitenskapelige interesser.
Naturvitenskapelige interesser er ikke dokumentert.
Utvalgets vurdering.
Utvalget anser forholdene i dette vassdraget så godt belyst gjennom konsesjonsbehandlingen at en
uten nærmere begrunnelse slutter seg til standpunktet om å unnta Breisjøen og Espedalsvatn fra
kraftutbygging. Unntaket bør gjøres varig.

