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INNSPEL TIL VIGDØLA KRAFTVERK

Eg kjem med innspel frå grunneigarane på Breisete. Stølen Breisete ligge på austsida av

Vigdøla, på kote ca 720. Også kalla "lustrasida" av Vigdalen.

Frå ca kote 680 og framover mot dei tre bekkeinntaka i Smådalane (Vigdalen) går merke

mellom grunneigarane i Vigdalen og oss på Breisete midt i elva. Vi var derfor involverte i

førige utbygging i Vigdalen.

Eg vil med dette innspelet ta opp to ting som har vorte eit problem etter utbygginga på

1980-talet:

Vigdøla som ein naturlig barriere (gjerde) for husdyr er borte.

Fiske i Vigdøla er blitt dårlegare.

Litt historikk:

På 1980 —talet då Vigdøla skulle byggjast ut var vi grunneigarane på lustrasida

bekymra for at det naturlige gjerdet som Vigdøla var, ville bli borte. I september

1986 var eg kjentmann for folk frå NVE/Statkraft og Indre Sogn Heradsrett der

heradsretten skulle sjå og vurdera dette framtidige problemet (reguleringsskjønn).

Dagane før hadde det regna kraftig ,så Vigdøla var svært stor denne dagen. Det vart

konkludert både fra NVE/Statkraft og Heradsretten at når 40% av vatnet vart borte

ville det likevel vera att nok vatn til at Vigdøla skal fungera som eit naturlig gjerde.

Våre bekymringer vart ikkje tekne omsyn til av Indre Sogn Heradsrett(sjå rettsboka

aug. 1989). Men NVE/Statkraft sin mann sa att ,"skulle dette bli eit problem skulle

dei sjå på det på nytt".



Kva har sk.edd seinare: Vassmengda i Vigdøla har vorte sterkt redusert. Vigdøla er ikkje

lenger noko naturleg gjerde. Sauer frå lustrasida trekker over til Vigdalsida, og det er fleire

tilfelle av at sauer frå Luster har vore sanka i Jostedalen. Husdyr frå Vigdalen trekker over til

lustrasida. Husdyr på beite i området har gått kraftig ned dei siste år. Attgroing er den

store utfordringen i Vigdalen, skulle dalen gro att tapar også kraftprodusenten på det.

Vassmen da i Vi døla: Sist utbygging skulle 40% av vassføringa i Vigdøla bli teken inn i

bekkeinntaka i Smådalane. Lokalt har det ved mange anledningar vorte hevda at Statskraft

tek opptil 70% av vatnet som tidligare rann i Vigdøla inn i bekkeinntaka i Smådalane. Det er

ingen krav om forbislepping av vatn ved bekkeinntaka i Smådalane i dag.
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Bilde er frå Smådalane og viser at Statskraft samlar opp dei minimale mengdene med vatn og fører det til bekkeinntaka.

Vårt håp et at Statkraft frivillig eller blir pålagde i perioda å sleppa meir vatn frå

bekkeinntaka i Smådalane kote 1200, slik at vassføringa i Vigdøla blir større. Denne auka

vassmengda kan dei ta igjen og produsera kraft av i Vigdøla Kraftverk. Vi håpar då på å få

tilbake det naturlege gjerdet og i tillegg ha ein gunstig effekt på fisken i elva.

Me kan ikkje skjøna noko anna enn at Statkraft i dag tek meir enn 40% av vatnet i Vigdøla

allereie. Her er nokre tal som Statkraft sjølve har gitt opp:

Middelvassføringa i Vigdøla i dag er på 1,7m3/sek — dvs 1700 liter/sek , de skal vera 60% av

tidliger vassføring.

40% til Jostedalen kraftverk ca 1.13 m3 sek — dvs 1130 liter sek i bekkeinnt .

Smådalane.

Total vassmengd (tidligere )  ca 2 83m3 sek dvs 2830 liter sek



	

Slukeevna på bekkeinntaka i Smådalane: 19 m3/sek dvs 19000 liter/sek

	

8 m3/sek dvs 8000 liter/sek

	

1 5 m3 sek dvs 1500 liter sek

Sum 28 5 m3 sek dvs. 28500 liter sek

Me veit også at Jostedalen kraftverk i periodar blir drevet berre av vatn frå Smådalane.

Jostedalen kraftverk brukar 29 m3/sek for å driva kraftverke.

Kvifor byggja ein slik overkapasitet av slukeevne i Smådalane når Statkraft berre skal ta ut

40% av vatne i Vigdøla?

Her er det noko som ikkje stemmer..

Vår påstand blir at Statkraft allereie i dag tek ut meir enn 40% av vatnet i Vigdøla, og dei

må påleggjast å auka vassføringa i elva ned til inntaket av Vigdalen Kraftverk.

Håpar det blir tek på alvor at det naturlige gjerde for husdyra er borte. Problemet må bli

teke opp med grunneigarane på Breisete (gnr 53) og Vigdalen .
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