Objekt nr 100/1 Valldøla
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 108 Valldalsvassdraget – Vassdrag nr. 418.
Hovedstyrets anbefaler at Valldalsvassdraget blir unntatt fra kraftutbygging.
__________________________________________________________________________________
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 108
Valldalsvassdraget – Vassdrag nr. 115.
Fylker:
Kommune:
Nedbørfelt:

Møre og Romsdal
Norddal
342 km2.

Valldalsvassdraget, herunder bl.a. Steindalsvassdraget og Langfjellvassdraget har sin begynnelse i
fjellområdet mellom Norddalsfjord og Romsdalen. Kort etter sin begynnelse tar vassdraget opp
Langfjellvassdraget og noe senere Steindalsvassdraget, begge fra øst. En stund før det renner ut i
Norddalsfjorden ved Sylte, tar det opp vassdraget som kommer fra Myklebostdalen.
Valldalen har i nedre deler frodig furuskog. Den er omgitt av høye fjell. Av kjente fosser er
Gudbrandsfossen ved Alstad og Illgylfossen like ved Nedstestøl.
Det går veg langs hovedvassdraget, men ikke langs sidevassdragene, når en ser bort fra en kort
vegstrekning inn til nederste del av Steindalen.
Gabrielsen-komiteen (G 59).
Fra komiteens innstilling siteres:
”Komiteen mener at Valldalsvassdraget av turisttrafikkmessige hensyn helst bør bevares mest mulig
uberørt, og anbefaler at Valldalen, Steindalsvassdraget og Langfjellvassdraget med Slettvikan blir
unntatt fra inngrep i en 10-års periode. Man forutsetter at spørsmålet om fortsatt fredning blir vurdert
innen periodens utløp. Komiteen viser til at Stigfoss i Istravassdraget er foreslått bevart uberørt, jfr.
herom neste avsnitt.”
Industrikomiteen i Stortingets har ført Valldalen, Steindalsvassdraget i gruppen ”Øremerkes/særskilt
behandling”.
Verneforslag fra Fylkesfriluftsnemnda var grunnlaget for Gabrielsen-komiteens behandling av
vassdraget.
Teknisk utnyttelse
a. Resipientforhold:
I de nedre deler av vassdraget er det en viss tilførsel av forurensing fra spredt jordbruk og annen
bebyggelse. Annen forurensing kjenner en ikke til.

c. Vasskraft:
Utbygd vannkraft: Det er ingen utbygd vasskraft av betydning, men Langvatn i Langfjelldalen (12 km2
nedbørfelt) er overført til Verma.
Verneinteresser
a. Naturvern og friluftsliv.
Vegen langs vassdraget har stor turisttrafikk, og Sylte er gjennomgangssted for turistene som reiser
Trollstigveien fra Åndalsnes til Geiranger, Tafjord eller Sunnylven.
Valldalsvassdraget er kjent for sitt gode laksefiske. I de senere år er det bygget flere laksetrapper, og
det foreligger planer om ytterligere bygging. Det drives også kultiveringsarbeider. Særlig
Steindalsvassdraget, men også Langfjellvassdraget har betydelig verdi for sportsfisket. I Steindalen
drives det systematisk kultiveringsarbeid for å utvikle et høyverdig sportsfiskeområde.
Det går merkede fotturløyper gjennom områdene rundt Valldalsvassdraget.
b. Naturvitenskapelige interesser.
Slike interesser er ikke dokumentert.
Utvalgets vurdering.
I likhet med Gabrielsen-komiteen finner utvalget at verneinteressene i området er vesentlige og
foreslår derfor at vassdraget blir unntatt fra kraftutbygging.

