Bestillingsdialog 2013

Breheimen nasjonalparkstyre

1

Kommune Lokalisering
Luster
Mørkridsdalen,
Knivabakkgjerde og Dulsete

Vernestatus
Mørkridsdalen LVO

Prosjekt
Type tiltak
Vidareføring av kulturlandskapsskjøtsel. Slått av Knivabakkgjerdet. Slått av
Vidareføring av skjøtsel
stølsgjerdet på Dulsete. Styrt beiting av Knivabakkgjerdet og stølsgjerdet på Dulsete haustbeiteprosjekt. Restaurering av haustingsskog.

Kostnadsoverslag
kr. 100 000

2
3
4
5

Skjåk
Lom
Lom
Luster

Tundradalssetra
Bukkebotn
Stigen til Smith bua
Mørkridsdalen, frå Dulsete til
Fossen

Breheimen NP
Høydalen LVO
Breheimen NP
Mørkridsdalen LVO

Restaurering av Tundradalen seterbru
Opprusting av bru. Skifte farved og gelender
Opprusting og vedlikehald av stigen til Smith bua
Utbetre buføringsvegar i Mørkridsdalen på strekningen Dulsete - Fossen, og
Kvnivabakkgjerdet - Bølifossen. Formål å få fram husdyr, kyr og hest. Omlegging til
gamlestien på einskilde punkt. Reetablering av bru over Mørkridsdalselva ved Liane Tiltaket vil vere interessant både for DNT og lokale, og med tanke på skjøtsel av
kulturlandskapet. Tiltak for å kunne bruke begge sider av Mørkridselva, og for å
kunne ta rundturar i området. Viktig tiltak i samband med evt. etaberling av
kulturlandskapssenteret på Liane. Ein legg opp til delfinansiering av brua over Liane.
Vedlikehald av hengebru over Nobbelvi, og vedlikehald av stien ved inngangen til
brua med fokus på sikkerheit.

Skjøtselstiltak
Restaurering
Vedlikehald av sti
Framhald vedlikehald av
buføringsveg med fokus
på skjøtsel av
kulturlandskapet

6

SKjåk

Måråe

Breheimen NP

Restaurering av gangbrua over Måråe

Restaurering

kr 50 000

7

Alle

Verneområda i Breheimen

Alle

Informasjonstiltak i Breheimen: Oppsetting av informasjonstavler om grotter, stølar,
grotter, utarbeiding av turkart og informasjonsperm.

Informasjon

kr 200 000

8

Luster

Framom Vigdalsstølen og i
området Kilen - Storhaug

Vigdalen LVO

Innnfallsport Vigdalen. Behov for tilrettelegging/steinlegging mellom Vårstølen og
Vigdalstølen i myrområde. Mura opp for trygg ferdsel for beitedyr på austsida av elva
ved Fodlesvåi for å få kyrne fram på vestsida av Vigdøla - rett aust for Vardavatnet.
Vidareføring av vedlikehald på den gamle ferdavegen mellom Luster og Jostedalen Strekninga mellom Kilen og Storhaug. Vedlikehald av steinbru, opprensing av elveløp,
informasjon om Bisparøysi, oppmuring av utrasa sti, rydding, opning av gamle veiter.

Vedlikehald sti og
vidareføring av
vedlikehald av gamal
ferdaveg mellom Luster
og Jostedalen

kr 140 000

9

Skjåk

Tundradalen

Breheimen NP

Restaurering av allmenningsbu i Tundradalen, bygdt 1975

Restaurering

kr 40 000

10

Skjåk

Framruste-Sunndalen

Breheimen NP

Rydding av stigen gjennom Rauddalen - delprosjekt

Opprusting

kr 40 000

kr 150 000
50 000
kr 60 000
kr 200 000

11

Luster

Vigdalen

Vigdalen LVO

Uttak gran. Gamal utplanting av gran på Vigdalsstølen spreier seg ukontrollert. Målet Framhald skjøtsel
er å stoppe spreiinga og oppkome av nye frøsetjande planter. Planlegg å engasjere
student og grunneigar sommaren 2013. Dette vil gi verdifull kunnskap om omfanget
av spreiinga. Planlegging av langsiktige tiltak må nedfellast i skjøtselsplan.

kr 40 000

12
13

Skjåk
Luster

Dønfoss om omegn
Vest for Spørteggbreen i
Jostedalen

Randsone NP
Breheimen NP

Stigmerking frå informasjonsportal
Merking av sti
Rrestaurering av nødbu ved Spørteggbreen.
Restaurering av naudbu
Den enkle, vesle nødbua ligg i eit mykje brukt turområde, spesielt om vinteren. Bua er
open for alle og er eit tilbod og naturleg turmål både for fastbuande i Jostedalen og
for tilreisande. Bua er også nytta i samband med arrangerte føringsturar. Bygd på
dugnad. Etablert klatrefelt like ved i også nytta i kurssamanheng. Nutleikarlaget er ein
filuftsorganisasjonsom jobbar for å få ungdom i alle aldrar i Jostedalen ut på tur,
arrangerer turar. Omfattande skade på bua etter storme vinteren 2011. Behov for
kledning med ubehandla bord på tak og vegger utvendig for å gjere ho meir robust,
montere nye vindauger og dør.

kr 50 000
kr 43 000

14

Skjåk

Botn seter

15

Luster

16

Luster

SUM

Innfallsport til Breheimen NP Opparbeiding av parkeringsplass ved Botn seter. Utgangspunkt for turar på stiar i
Tilrettelegging
nasjonalparken.
Mørkridsdalen, mellom Fossen Mørkridsdalen LVO
Utbetring av sti frå Dalen via Fjellsli til Arentzbu. Behov for rydding og omlegging til
Vedlikehald av sti
og Arntzbu
gamal buforveg/muring mot Fjellsli. Manuelt steinarbeid for å renske opp og leie
elvevatn vekk frå tursti - sør for Arentzbu. I samband med flaum dei siste åra, har det
lagt seg opp steinar i elveløpet som har ført til overflauming.
Jostedalen-FagredalenHolmevatnet

Breheimen NP

Bru ovrt utløpselv. Vatnet er populært fiskevatn og fjellstyret har ei open hytte ved
vatnet. For å kunne fiske rundt vatnet, særleg for unge, bør det etablerast ei enkel
bru over utløpselva.

Bru

kr 21 000
kr 50 000

kr 50 000

kr 1 534 000

