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Supplering av Verneplan for vassdrag.
Tilråding fra Olje- og energidepartementet av 11. juni 2004, godkjent i statsråd samme dag.
063/1 Hesjedalsvassdraget (V.nr. 063.1Z)
Fylke:
Kommune:
Nedbørfelt:
Urørt natur:
SP-kategori/gruppe:
Nasjonale laksevassdrag:

Hordaland
Vaksdal
37,6 km2
58 %
I/5, Under behandling
-

Hesjedalsvassdraget drenerer mot vest til Eidsfjorden, en forlengelse av Veafjorden innerst i
Sørfjorden. Vassdraget er omkranset av fjellområder i nord, øst, sør og er typisk hengende til indre
Osterfjorden. Nedbørfeltet når opp i 1114 moh. og vassdraget inngår som en del av et variert fjord-,
dal og fjellandskap. Elvene Straumselvi og Øyadalselvi drenerer begge flere vann i ulike høydenivåer.
Etter samløpet mellom disse ligger ytterligere tre vann etter hverandre 2-3 km nedover dalen. Disse
utgjør flate innsjølandskap og står i stor kontrast til landskapet ovenfor. Gjennom Hesjedalsfossen
faller elva bratt ned til fjorden. Feltet har mindre løsmasser enn Øvstedalsvassdraget i øst, men stedvis
finnes godt utviklede elvesletter. Fluviale prosesser er aktive i et elveløp uten inngrep. Det bratte
landskapet medfører også aktive skredprosesser. Vassdraget har potensiale for prioriterte naturtyper
som gammel skog og fossesprøytsoner. Floraen og fuglefaunaen er typisk for området. Tre registrerte
rødlistede spette- og rovfuglarter hekker/bruker området. Det er store kulturminneinteresser langs
vassdraget og mange av kulturminnene har en nær visuell, funksjonell og topografisk tilknytning til
vassdraget.
Utenom jordbrukslandskapet med tilhørende anlegg er det lite tekniske inngrep. Enkelte veier krysser
selve vannstrengen. Friluftslivet er knyttet til tradisjonell bruk, mye brukt lokalt og av hytteeiere.
Styringsgruppens vurdering: Vassdraget er nesten uten inngrep i selve elvestrengen, og prosessene
knyttet til denne er dermed intakte. Andelen av nedbørfeltet som ligger mer enn 1 km fra vei er stor,
og det er store verdier knyttet til kulturminner og biologisk mangfold. Styringsgruppen foreslår at
vassdraget tas inn i verneplanen.
Høringsuttalelsene og NVEs vurdering og anbefaling.
Vaksdal kommune går inn for vern av vassdraget. Hordaland fylkeskommune anbefaler vern av
vassdraget. Forum for natur og friluftsliv Hordaland og Samarbeidsrådet for Naturvernsaker går inn
for vern av vassdraget. Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap mener utbyggingsplanene først må
behandles ferdig i Samlet plan før en tar stilling til vernespørsmålet.
NVE viser til styringsgruppens vurdering og majoriteten av høringsuttalelsene, og anbefaler vern av
vassdraget.
Departementshøringen og departementets tilråding.
Hordaland fylkeskommune og fylkesmannen i Hordaland går inn for vern.
Departementet tilrår at Hesjedalsvassdraget tas inn i verneplanen.

