Teksten nedenfor er avskrift av St.prp. nr. 118 (1991-92).
Verneplan IV for vassdrag.
Kapittel 8.7: Avgrensing av tidligere vernede objekter.
Objekt 015/9 Dagali
Kontaktutvalget tar til etterretning at Dagali ble behandlet av Stortinget ved opprettelsen av
Hardangervidda nasjonalpark (Forh.i St.nr.279, 1979), og at Stortinget under behandlingen av Samlet
plan (St.meld nr. 53 (1986-87), plasserte et av prosjektene i Dagali i kategori I. Ut fra dette forstår
utvalget det slik at Dagali er vernet ned til toppen av Godfarfoss, hvor inntaket til kategori I prosjektet
er planlagt.
Hol kommune kan ikke tilrå at vernegrensen for dette objektet trekkes ned til toppen av Godfarfoss,
men kan akseptere at den settes til avgrensingen for bruks- og verneplan for Seterdalen.
Fylkeslandbrukskontoret viser til at på den strekningen som Hol kommune ønsker unntatt fra vern, vil
det måtte påregnes tekniske tiltak for at landbruksarealene skal kunne drives forsvarlig. Sikring mot
flom ved isgang er hovedproblemet. Dersom strekningen skal inngå i vern av Dagali må slike
nødvendige tiltak kunne gjennomføres uavhengig av vernet.
Etter Fylkesmannens syn er det mest logisk å anse vassdraget som vernet helt ned til Pålsbufjorden.
Landbruksdepartementet tilrår unntak fra vern for den strekningen nedenfor Dagali bru som
fylkeslandbrukskontoret har angitt.
Departementet viser til Stortingets behandling av konsesjonssøknaden for Dagali-utbyggingen (Innst.
S.nr. 360, (1978-79)) og nasjonalpark på Hardangervidda (Innst. S.nr. 361, (1978-79)) samt
behandlingen av Verneplan II for vassdrag (Innst. S. nr.10, (1980-81)). Departementet vil peke på at
Stortinget ikke har knyttet Dagali til Verneplan for vassdrag, men at vernet er skjedd i forbindelse med
opprettelsen av nasjonalparken. På bakgrunn av det videre arbeid som er gjort i forbindelse med
Samlet plan antar departementet likevel at et vern i samsvar med kontaktutvalgets forslag vil dekke de
intensjoner Stortinget hadde med avslaget på Buskerud Energiverks konsesjonssøknad og forslaget om
nasjonalpark og Landskapsvernområde i Dagaliområdet. Departementet anser Dagali som vernet ned
til toppen av Godfarfossen, dvs. slik at kategori I prosjektet eventuelt vil kunne realiseres.
Departementet vil også presisere at dette vernet ikke vil være til hinder for en eventuell utvidelse av
Dagali flyplass eller for de tiltak som må iverksettes for å sikre landbruksarealer i området.

