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1 Overordna natur

1.1 Landskapsregioner:

NIJOS har utarbeidet et system for inndeling i 
landskapsregioner, (se kartutsnitt neste side). 
Systemet deler Norge inn i 45 landskapsregioner 
basert på fellestrekk i landskapet. Hver region 
har sine særegne landskapskarakterer basert på 
sammensetningen av de seks grunnleggende 
landskapskomponentene:

Jølster region 22:
Landskapets hovedform 
I grove trekk kan regionen ses som et belte   
mellom fjordmunningen og de indre    
bygdene.  U-daler er karakteristiske.
Landskapets småformer
Generelt lite løsmasser. Dalbotn ofte tykkere lag 
med morenejord. Blokkmark. Mye rasmateriale og 
skredvifter under bratte fjellsider.
Vann og vassdrag
Store fjordløp der de langstrakte vannfl atene danner 
gulv i landskapsrommet. Vassdragene er korte og 
bratte. Rennende vann med fosser og stryk. Isbreer 
og brevann.
Vegetasjon
Betydelig skogpreg med lauv- og blandingsskoger. 
Innslag av edellauvskog. Kjerneområder for bevarte 
lauvingslier. Stort omfang med planta gran, i 
smale felt i bratte fjellsider, fra skogreisingstiden. 
Bakkemyrer i høgereliggende regiondeler.
Jordbruksmark
Dyp og fruktbar jord, med lang vekstsesong. 
Jordbruksområdenes landskapskarakter er 
brattlendt. Mange småbruk. Grasproduksjon er 
dominerende. Mye beitedyr (sau og geit). En del 
aktive seterbruk.
Bebyggelse og tekniske anlegg
Bruk av store gråsteinsmurer under gårdsbebyggelse 
i hellende terreng er vanlig. Rekketunet er den 
vanligste tunformen. Karakteristisk i innmarka 
er oppmurte terrasser, steingjerder og røyser. 
Bygningsmiljø knytta til sjøen preges av naust og 
buer. Tettsteder ytterst i dalmunninger, i møtet med 
fjorden. Vegnettet følger fjordløp og større daler. 
Tunneler.
Landskapskarakter
Storslagne fjordarmer og botner. Ferdselslinjer 
langsetter fjord- og dalbunn. Spennende 
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kulturmiljøer i ulike høyder. Kulturmiljøene 
er blikkfang. Arealbruksblanding i fi n 
naturinnramming.

1.2 Inngrepsfrie naturområder:

Viser oversikt over gjenværende inngrepsfrie 
naturområder, (se kartutsnitt neste side). Dvs. 
områder som ligger mer enn en kilometer i luftlinje 
fra tyngre tekniske inngrep, som f.eks. større 
kraftlinjer (over 33 kV), kraftstasjoner, rørgater 
i dagen, forbygninger, fl omverk, landbruks- og 
seterveger og vassdragsreguleringer. 

INON-sonene er inndelt i 3 kategorier:
Villmarkspregede områder, som ligger mer enn 5 km fra tyngre 
tekniske inngrep. 
-Det fi nnes ingen områder i tilknytning til 
landskapsrommet for Jølstravatnet. Disse områdene 
fi nnes i fjellheimen.

Inngrepsfri sone 1, ligger mellom 3 og 5 km fra store tekniske 
inngrep. 
Det fi nnes ingen områder i tilknytning til 
landskapsrommet for Jølstravatnet. Også disse 
områdene fi nnes i fjellheimen.

Inngrepsfri sone 2, ligger mellom 1 og 3 km fra store tekniske 
inngrep. 
Finnes i dalsidene opp mot fjelltoppene/silhuettene 
som danner veggene til landskapsrommet til 
Jølstravatnet.

Størstedelen av landskapsrommet til Jølstravatnet 
ligger mindre enn 1 km fra store tekniske inngrep, 
og kan derfor ikke betegnes som inngrepsfrie 
naturområder. 
Dvs. dette er kulturpåvirka områder.

1.3 Nasjonalt viktige 
kulturlandskapsområder:

Viser oversikt over nasjonale viktige 
kulturlandskapsområder og naturtyper i 
kulturlandskapet. Kriteriene for dette er bl.a:
Verdifulle, helhetlige områder som inneholder både 
biologiske/botaniske og kulturhistoriske verdier og 
som har stor geografi sk utstrekning.
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Landskapsregioner:
Illustrasjonen til venstre viser Jølster liggende i landskapsre-
gion 22.

INON-SONER:
Illustrasjonen under viser Jølster med de ulike inon-soner
inntegnet.
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Innen Jølster kommune er det ikke registrert 
og funnet område(r) som kommer i kategorien 
nasjonalt viktige kulturlandskapsområder.

1.4 Verna/freda områder og viktige 
naturtyper i Jølster kommune, tegn.nr. 1.4:

Kartet viser oversikt over verna/freda områder, 
viktige naturtyper og friluftsinteresser i Jølster 
kommune. 

1.4.1 Verna/freda områder 
Jostedalsbreen nasjonalpark er lokalisert øst og sør i 
kommunen. Jostedalsbreen er den største isbreen på 
fastlandet i Europa.

Myklebustdalen naturreservat (860 daa) ligger i 
Myklebustdalen, med bilatkomst fra Myklebust. 
Naturreservatet er opprettet ut fra verneformål; 
bevaring av ulike myrtyper.

Naustdal-Gjengedal LVO, nord i kommunen, er et 
foreslått landskapsvernområde. Området beskrives 
som et stort, urørt område med stor variasjon 
fra daler til høyfjell. Området er det største 
gjenværende ”villmarksområde” i Sogn og fjordane.

1.4.2 Prioriterte naturtyper
Nasjonalt og regionalt viktige naturtyper

Strupen i Bevringsdalen
Naturtype er kalkrike områder i fjellet. Spesiell 
fl ora. Størrelse 1615 daa. Verdi – Nasjonalt og 
regionalt viktig.
Våtedalen – Naturtype er naturbeitemark. 
Dalføre med åpen beitemark og rødlistearter. Verdi 
– Nasjonalt og regionalt svært viktig.
Paulen – Naturtype er rik edellauskog.
Beitepåvirka områder med mange styva almetrær. 
Størrelse 289 daa. Verdi – Nasjonalt og regionalt 
viktig.
Førde SØ – Naturtype er Hagemark.
Hagemarkskog med rødlistearter. 
Størrelse 80 daa. Verdi – Nasjonalt og regionalt 
viktig.
Indrebø – Naturtype er rik edellauskog.
Lite beitepåvirka område. Enkelte styva alm. 
Størrelse 39 daa. Verdi – Nasjonalt og regionalt 

viktig.
Førdesfjorden SØ – Naturtype er naturbeitemark. 
Naturbeitemark på bratte rasvifter. Størrelse 158 
daa. Verdi – Nasjonalt og regionalt viktig.
Stegsvatnet Ø – Naturtype er kalkrike områder i 
fjellet.
Meget artsrik rasmark. Størrelse 1641 daa. Verdi 
– Nasjonalt og regionalt viktig.
Fossheimvatnet 
Naturtype er rik kulturlandskapssjø. Størrelse 21 
daa. Verdi – Nasjonalt og regionalt viktig.
Fuglevatnet N
Naturtype er rik kulturlandskapssjø. Størrelse 17 
daa. Verdi – Nasjonalt og regionalt viktig.
Kjøsnesfjorden I.
Naturtype er gammel, fattig edellauskog. 
Lokaliteten ligger i storsteina ur. Beitemark. 
Størrelse 241 daa. Verdi – Nasjonalt og regionalt 
viktig.
Kjøsnesfjorden aust.
Naturtype er rik edellauskog. Gråor - almebestand. 
Størrelse 5905 daa. Verdi – Nasjonalt og regionalt 
viktig.
Lunde. Naturtype er rik naturbeitemark.
Treløse beitebakker på rasvifter. Rødlistearter. 
Størrelse 5905 daa. Verdi – Nasjonalt og regionalt 
viktig.
Gjesdalen. Naturtype er rik terrengdekkende myrer. 
Høyereliggende, vid og myrrik dal. Størrelse 5848 
daa. Verdi – Nasjonalt og regionalt svært viktig.
Flugelona. Naturtype er kroksjøer.
Flomdammer og meandrerende elveparti. Våtmark 
og vannplantesamfunn. Størrelse 112 daa. Verdi 
– Nasjonalt og regionalt viktig.

1.5 Skred-/ras- utsatte områder i 
Jølster kommune, tegn.nr. 1.5:

Basert på NGU`s kartlegging er det fremstilt et 
kart som viser potensielle- og ikke potensielle 
skredfareområder i Jølster. 
Kartet er grovmasket, men gir klare indikasjoner på 
hvilke områder som er skredfarlige i kommunen.

Potensielle fareområder er i all hovedsak knyttet 
til de steile fjellsidene ned mot Kjøsnesfjorden og 
Jølstravatnet, samt til bratte og trange daler.

De mer vide, og de høyereliggende, dalene fremstår 
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2 Overordna rom

2.1 Landskapsrom, tegn.nr. 2.1:

Den overordna romanalysen tar for seg områdene 
tilknyttet Jølstravatnet.
Romanalysen viser de overordna veggene og 
rommene som fremstår i landskapet, oppfattet 
fra et ”fugleperspektiv”. Romanalysen søker å 
forklare oppfattelsen av- og sammenhengen for de 
overordna landskapsrommene. 
Eventuelle tiltak/inngrep i rommet vil 
kunne påvirke/oppfattes i hele det defi nerte 
landskapsrommet.

Veggene i landskapet dannes av de markerte fjell- 
og li- sidene. Mellom veggene dannes da ulike 
landskapsrom. 
Rom 1
forholder seg til Kjøsnesfjorden og har retning 
sørøst – nordvest. Rommet fremstår som et langt og 
smalt rom som avsluttes i nordvest mot Blåfjellet, 
hvor det overlapper rom 2 ved Jølstravatnet.
Rom 2
forholder seg til den østre delen av Jølstravatnet. 
Rommet har en utstrekning fra øst, ved Skei, 
mot vest til Sandal. For Jølstravatnet er dette det 
største sammenhengende landskapsrommet. Rom 2 
overlapper rom nr 3 i vest.
Rom 3
forholder seg til den delen av Jølstravatnet som 
danner en naturlig retningsendring. Rommet har 
en utstrekning fra vest ved Høgefjellet og Ålhus 
mot øst Åsfjellet og Astruptunet.  Rom 3 danner 
overlapping med landskapsrommene nr 2 og nr 4. 
Rom 3 fremstår som det minste landskapsrommet 
for Jølstravatnet. 
Rom 4
forholder seg til den vestre delen av Jølstravatnet. 
Rommet har en utstrekning fra nordøst Bjørsetfjellet 
og Ålhus mot sørvest til Vassenden. 
Rom 5
forholder seg til elvedalen fra Vassenden og videre 
mot sørvest. 
Rom 6
forholder seg til elvedalen fra Skei og videre mot 
nordøst.

2.2 Høydelag, tegn.nr 2.2:

Høydelagskartet vil, sammen med romanalysen, 
gi et helhetlig bilde av kommunen med tanke 
på rominndeling, høydenivåer for ulike 
områder, samt forståelse av veggene for de ulike 
landskapsrommene (jf. tegn.nr. 2.1).

Som høydelagskartet viser, vil det i tillegg til 
landskapsrommene for Jølstravatnet, fi nnes 
markerte rom knyttet til dalene med retning nord/
sør. De oppstående fjelltoppene danner markerte 
avgrensinger og overganger mellom de ulike 
landskapsrommene. 
De mest markerte avvikene fra nord/sør retningen 
er Kjøsnesfjorden og Stardalen som har retning 
øst/vest.

De høyestliggende områdene i kommunen fi nnes 
sør, øst og nord for Kjøsnesfjorden, samt sør, øst og 
nord for Stardalen. Dette er i all hovedsak områdene 
som er dekket med breis.

Den mest markante og største fl ata i kommunen 
dannes av Jølstravatnet og Kjøsnesfjorden.

2.3 Soleksponering, tegn.nr. 2.3:

Soleksponeringskartet er fremstilt ut fra terrengets 
orientering og topografi . 
Kartet viser at områdene på sørsiden av 
Jølstravatnet og på sørvestsiden av Kjøsnesfjorden 
i all hovedsak er nordvendte og dermed lite 
soleksponert.

Områdene på nordsiden av Jølstravatnet og på 
nordøstsiden av Kjøsnesfjorden er i all hovedsak 
sør- og vestvendte områder og er dermed mest 
soleksponert. Dette er sikkert en av grunnene til at 
vi fi nner de største samlingene av landbruksarealer i 
disse områdene.

De områdene som fremstår som fl ate er knyttet til 
vannoverfl atene, områdene i dalbunnen nordøst for 
Skei sentrum og dalbunnen i østenden av Stardalen.
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2.4 Vannstrukturer, tegn.nr. 2.4:

Ved å fremstille et kart som viser hva som fi nnes av 
vann og vannstrukturer i kommunen, fremkommer 
det man er klar over, men som ofte glemmes - at 
innslaget av vatn er meget stort. Selve Jølstravatnet, 
men i tillegg fl ere tjern og store vann i fjellet, 
samt et sinnrikt innslag av bekker og elver. Jølster 
kommune er en vannrik kommune. Den største 
delen av nedslagsfeltet/vannretning går mot vest. 
Vannskillet går fra Håheimsfjellte – Kleivafjellet og 
mot sørøst.
Innslaget av isbreer fi nnes i sør, øst og mot nord. 
Dett er forholdsvis unikt i landssammenheng.

3 Overordna historie

3.1 Historisk - Kulturminner, tegn.nr 3.6:

Navnet Jølster stammer antakeligvis opprinnelig av 
– Jólmstr, som betyr larm/bråk eller lyd/susing.

SEFRAK – Sekreteriatet for registrering av faste 
kulturminner i Norge (landsdekkende register over 
eldre bygninger og andre kulturminner) Registrerte 
bygninger fra før 1900 (1945 i Finnmark).

Kartet viser en oversikt over registrerte freda 
kulturminner og registrerte bygg fra 1500 tallet fram 
til 1900.

Vedrørende freda kulturminner fi nnes;
- Ett sørvest for Vassenden.
- To i Sanddal
- Tre i Kjøsnes
- Ett nordøst for Skei
- Ett i Befringdalen
- Tre i Helgheim
- Ett i Juklestad
- Fem i Ålhusområdet
- Ett i Berg

Ut fra tilgjengelige databaser fi nnes det forholdsvis 
få freda kulturminner i kommunen

SEFRAK bygg fra perioden 1500-1600;
- To i Vassendenområdet
- To i Sanddal
- Ett i Myklebust
- To i Kjøsnes
- Fire i Håheim
- Ett i Bjørset

For perioden 1600-1700 er det i all hovedsak 
spredte/enkeltbygg i hele kommunen.

For perioden 1700-1800 er det forholdsmessig 
mange bygg. Bl.a. fi nnes det mange stølshus som er 
fra denne perioden.

1800-1900 tallsperioden har mange bygg spredt 
rundt i kommunen.

SEFRAK registreringene viser en bygningsmasse 
som har tydelige og mange historiske spor.

SEFRAK:
1536-1599    1 bygg
1675-1699    4 bygg
1700-1724    1 bygg
1725-1749    2 bygg
1750-1774    5 bygg
1775-1799  32 bygg
1800-1824  32 bygg
1825-1849  58 bygg
1850-1874 102 bygg
1875-1899 317 bygg

Den typiske SEFRAK-registreringen for Jølster 
er at bygg er fra siste halvdel av 1800 tallet og 
bygninger er tilknytta jordbruket.

34 bygninger er i verneklasse A (Fredning etter 
kulturminnelova)
605 bygninger er i verneklasse B (Bevaring etter 
Plan- og bygningsloven)
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4 Overordna kulturlandskap

Ovrerordna kulturlandskap16

4.1 Infrastruktur og bebyggelse, tegn.nr 4.1: 

Av infrastrukturer i kommunen fremkommer det 
at det fi nnes forholdsvis mange høyspentlinjer 
og traseer. Der linjene er lagt i fjellskråningene 
(veggene for ulike landskapsrom) er disse markante 
og markerte linjeelement i landskapet.

Av andre linjeelement er skritrekket nord i 
Stordalsfjellet.

Vegene fi nnes på begge sider og langs med 
Jølstravatnet, på nordsiden av Kjøsnesfjorden og på 
deler av sørsiden.
I tillegg fi nnes veger som strekker seg inn i 
sidedalene og opp mot fjellheimen. Det er få veger 
inne i fjellheimen.

Bebyggelsen er laget som røde sirkler med 
diameter 30 m. Bebyggelsen fremstår konsentrert i 
Vassendenområdet, Ålhus, Årdal og Skei.

Klakegg og Stardalen fremstår også som områder 
med forholdsvis konsentrert bebyggelse. Ellers 
fremstår de ulike grendene med nogen lunde samlet 
bebyggelse.
Bebyggelsen innerst i dalene og i fjellheimen 
(spesielt mot nordvest) antas å være 
stølsbebyggelse.

Bebyggelsen har et langstrakt mønster og er i all 
hovedsak lagt til hoveddalføret Jølstravatnet og de 
større dalene.

Det fi nnes mange og store friluftsområder som ikke 
er påvirket av bebyggelse.

4.2 Vegetasjonsstrukturer, tegn.nr. 4.2: 

Kartet med vegetasjonsstrukturer er forenklet ved 
at dyrkamark og beiteområder er slått sammen. 
I tillegg er blandingsskog og lauvskog er slått 
sammen.

Strukturene for dyrkamarka følger i all hovedsak 
langs dalbotn, i dalmunningene og i smale bånd 
langs bredden av Jølstravatnet.
De største sammenhengende områdene av 
dyrkamark fi nnes i Vassendenområdet, Ålhus, 
Årdal, Sanddal, Myklebust, Skei, Klakegg og 
Stardalen.

De største områdene med barskog fi nnes vest og sør 
for Vassenden. De øvrige områdene med barskog 
fremstår som mindre mosaikkområder i dal- og 
fjellsidene.

Lauvskogen er den trevegetasjonsstrukturen som 
utgjør det dominerende vegetasjonsbildet og 
som kler li- og fjellsidene opp mot snaufjell og 
grunnlendt mark.

Innslag av myr og større sammenhengende 
myrområder fi nnes i all hovedsak inne i 
dalformene og høyt opp mot og i fjellet. De største 
myrområdene fi nnes på sørsiden av Jølstravatnet, 
opp mot snaufjellet.

4.3 Strandsoner/naust, tegn.nr. 4.3: 

Strandsoner med mer enn 20 m bredde fra vegkant 
er markert på kartet.

Området ved Vassenden og øst for Vassenden har 
strandsoneområder med en viss størrelse.
Områdene videre mot øst, Hammar og Strand, har 
smalere strandsonepartier med innslag av naust.
Sanddal og Myklebust har standsoner.
Fra Dvergsdalen til Sægrov i Kjøsnesfjorden, fi nnes 
områder med forholdsvis store strandsonepartier.
Ved Sygnesand og Lunde i Kjøsnesfjorden fi nnes 
også strandsoneområder.
Fra Kjøsnes til Vika er det strandsoneområder med 
nærhet til Skei.
Ved Helgheim er det strandområder, samt på enkelte 
områder fra Helgheim til Årdal.
Årdal har strandsoneområder knyttet til elvedeltaet. 
Flere mindre områder sørvest for Årdal.
Ålhus har strandsone tilknyttet elvedeltaet.
Mellom Ålhus og Svidalsneset fi nnes mindre partier 
med strandsone.
Svidalsneset har en stor strandsone.

Ut fra foreliggende kartdata er det 66 bygg 
som er kodet som naust langs Jølstravatnet og 
Kjøsnesfjorden.

Det er forholdsvis få, og ofte vanskelig 
tilgjengelige, strandsoneområder langs 
Jølstravatenet. Vegene ligger som en barriere for 
tilgjengelighet og kontakt med vannet.



J ø l s t r a v a t n e t

K j ø s n e s f j o r d e n

Bjørset-
fjellet

Såte-
fjellet

Blå-
fjellet

Håheims-
fjellet

Støylsfjellet
Høgenuken

Åsfjellet

Olahans-
fjellet

Orkja
Myken

Grovanipa

Nonsnipa
Tuva

Kleiva-
fjellet

Høgerind-
nipa

Stordalsfjellet

Tinde-
fjellet

Høgefjellet

VASSENDEN

Årdal

SKEI

ÅLHUS

Sanddal Myklebust

Klakegg

0 2 4 6 81
Kilometer

Tegnforklaring
Høyspentlinjer
Skitrekk
Veger
Bebyggelse

Stedsanalyse

Feste NordØst as
Landskapsarkitekter mnla
Hyttestua, pb 33
2540 Tolga         tlf: 62 48 03 55    www.feste.no

Indeks: Antall: Rev. gjelder: Dato: Sign.:

Sak nr.: Tegn. nr.: Dato:Sign.: HB/SR/KOT
Målestk.:

Jølster kommune

Koordsys: Euref89 sone 32 28202 4.1

Overordna
INFRASTRUKTUR/BEBYGGELSE

01.10.08
1:120 000



J ø l s t r a v a t n e t

K j ø s n e s f j o r d e n

Bjørset-
fjellet

Såte-
fjellet

Blå-
fjellet

Håheims-
fjellet

Støylsfjellet
Høgenuken

Åsfjellet

Olahans-
fjellet

Orkja
Myken

Grovanipa

Nonsnipa
Tuva

Kleiva-
fjellet

Høgerind-
nipa

Stordalsfjellet

Tinde-
fjellet

Høgefjellet

VASSENDEN

Årdal

SKEI

ÅLHUS

Sanddal Myklebust

Klakegg

0 2 4 6 81
Kilometer

Tegnforklaring
Myr
Dyrkamark
Barskog
Lauvskog

Stedsanalyse

Feste NordØst as
Landskapsarkitekter mnla
Hyttestua, pb 33
2540 Tolga         tlf: 62 48 03 55    www.feste.no

Indeks: Antall: Rev. gjelder: Dato: Sign.:

Sak nr.: Tegn. nr.: Dato:Sign.: HB/SR/KOT
Målestk.:

Jølster kommune

Koordsys: Euref89 sone 32 28202 4.2

Overordna
VEGETASJONSTRUKTURER

01.10.08
1:120 000



J ø l s t r a v a t n e t

K j ø s n e s f j o r d e n

Bjørset-
fjellet

Såte-
fjellet

Blå-
fjellet

Håheims-
fjellet

Støylsfjellet
Høgenuken

Åsfjellet

Olahans-
fjellet

Orkja
Myken

Grovanipa

Nonsnipa
Tuva

Kleiva-
fjellet

Høgerind-
nipa

Stordalsfjellet

Tinde-
fjellet

Høgefjellet

VASSENDEN

Årdal

SKEI

ÅLHUS

Sanddal Myklebust

Klakegg

0 1 2 3 40.5
Kilometer

Tegnforklaring
Naust
Strandsone
Veger

Stedsanalyse

Feste NordØst as
Landskapsarkitekter mnla
Hyttestua, pb 33
2540 Tolga         tlf: 62 48 03 55    www.feste.no

Indeks: Antall: Rev. gjelder: Dato: Sign.:

Sak nr.: Tegn. nr.: Dato:Sign.: HB/SR/KOT
Målestk.:

Jølster kommune

Koordsys: Euref89 sone 32 28202 4.3

Overordna
STRANDSONER/NAUST

01.10.08
1:70 000



Landskapsanalyse for Jølster kommune

5 Jølsters egenart

Jølsters egenart

Nikolai Astrups Martzmorgen

20

Jølstravatnet og Kjøsnesfjorden.

Det kulturpåvirka jordbrukslandskapet, med   
beiteområder og styva trær. 

De steile og bratte lisidene med trevegetasjon opp          
mot fjellryggene og fjelltoppene.

Sammenhengen mellom det ”ville” og ”temte” 
landskapet.

Kulturpåvrikning – det kulturpåvirka landskapet. 
Stølsområdene og det beitepåvirka støls- og 
fjelllandskapet.

Tilgang til breene og fjellheimen.
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6 Skei

Analyse Skei21

6.1 Analyse Skei
 
Analysen for Skei omfatter temaene, landskapsrom, 
helning, soleksponering, skred, kulturminner, 
stedets strukturer, møte med/å komme til, kvaliteter 
og uavklarte situasjoner samt verdi/sårbarhet. Denne 
analysen munner ut i forslag til tiltak for Skei.

6.1.1 Romanalyse Skei, tegn.nr. 6.1.1
Romanalysen er gjennomført av landskapsarkitekt 
Valborg Leivestad i 1994. I all hovedsak er denne 
analysen fremdeles gjeldende i 2008. Romanalysen 
viser at Skei sentrum danner en overgangssone 
mellom fjordrommet mot vest og dalrommet mot 
øst. De bratte lisidene og vegetasjonsvolumene 
danner veggene i landskapsrommene.

6.1.2 Helningskart Skei, tegn.nr. 6.1.2
Helningskartet beskriver områdene knyttet til 
Skei med oppdeling i fi re helningskategorier. 
Helningskategoriene er defi nert ut fra mulighet for 
type bebyggelse. 
Flate områder(bygg for fl att terreng, slakere 
enn 1:12) fi nnes i dalbotn, smale partier langs 
Jølstravatnet og langs smale ”terrassefl ater” i 
dalsidene. 
De slakere partiene (bygg for fl att terreng/sokkel, 
helning 1:12 til 1:5) fi nnes i all hovedsak i 
overgangen mellom dalbotn og lisidene, samt som 
terrassefl ater i lisidene både mot øst og vest.
Bratte områder (sokkelbygg, helning 1:5 til 1:3) er i 
all hovedsak knyttet til partier i lisidene. 
De bratteste partiene (brattere enn 1:3) fi nnes i 
fjellskråningene og som markerte terrasseskrenter 
i overgang til fl atere terrasser mot øst og vest. 
Jordskred kan normalt utløses i områder med denne- 
og brattere helningsgradient.
Terrenget fremstår som ”terrassert” med bratte 
terrasseskrenter og smale terrassefalter på begge 
sider av Jølstravatnet og innover dalen mot nordøst.

6.1.3 Soleksponering, tegn.nr. 6.1.3
Soleksponeringskartet beskriver teoretisk 
solinnstråling knyttet til Skei. De sør og vestvendte 
områdene er som oftest de mest solrike, mens de 
øst- og nordvendte områdene har mindre sol.

Dalrommet fremstår som fl att men er likevel både 
nord-, øst- og vestvendt. Områdene på nordsiden 

av Jølstravatnet, sørvest for Skei sentrum, er i 
hovedsak sørvendt. Områdene på sørøstsiden av 
Jølstravatnet er nord- og vestvendt. En god del av 
eksisterende boligfelt liger innenfor de områdne 
som er nord- og vestvendt. Disse feltene vil derfor 
ha mest ettermiddags- kveldsol. Dette gjelder også 
for Skei sentrum.

6.1.4 Skred, tegn.nr. 6.1.4
Vurdering av skredutsatte områder baserer seg 
på helningskartet for Skei samt på det overordna 
skredkartet fra NGU. Ved innlegging av skredkartet 
fra NGU, viser dette seg å være veldig grovt og på 
et overordna nivå.
Generelt må det gjennomføres mer detaljerte studier 
og vurdering av skredfare ved ønske om tiltak/
etableringer i lisidene mot vest og øst. Detaljerte 
undersøkelser må gjennomføres av geologe med 
skrederfaring.

Våre vurderinger er basert på helningskartet og 
disse indikerer at områdene både sør og nord for 
eksisterende boligfelt på østsiden av Jølstravatnet 
kan være områder som har liten skredfare. 
Tilsvarende vil dalbunnen og den nedre del av lia 
mot nordvest være områder som har liten skredfare.

Generelt gjør de bratte omkransende fjellsidene alle 
områder mer eller mindre skredutsatte i forhold til 
stein-, jord- og snøskred.

Landskapsrom: Jølstravatnet sørover fra Skei.
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Romanalyse utført av Valborg Leivestad, tegn.nr. 6.1.1
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6.2 Kulturminner, tegn.nr. 6.2

Kartet med kulturminner er hentet fra 
Riksantikvarens database Askeladden. I løpet 
av prosessen har det kommet fram opplysninger 
om andre, ikke registrerte kulturminner innenfor 
planområdet. Disse er ikke med i kartet. Ved tiltak 
innen planområdet bør disse kulturminnene sjekkes 
ut.

1 automatisk fredet kulturminne - Gravrøys
(samt 1 gravrøys ved vegfyllinga over 
Kjøsnesfjorden).

SEFRAK-registreringer:
1600-1700 talls bebyggelse 3
1700-1800 talls bebyggelse 5
1800-1900 talls bebyggelse 42

Skei er et historisk møtested og vegskille. Langs 
den Trondjemske postveg har Skei har vært skyss-
sted langt tilbake i tid. Skei Hotell ble bygd i 1889, 
og er fortsatt i drift. Skei er et møtested for transport 
langs vann og land.

6.3 Stedets strukturer 

6.3.1 Kulturlandskap, tegn.nr. 6.3.1 
Langs Jølstravatnet ligger dyrkamarka og 
beitemarka som smale bånd, helt ned til vegen og 
vatnet. Beitemarka ligger oppe i liene, som åpen 
mark, mot lauvskogen. I dalbunnen norøstover 
ligger dyrkamarka som sammenhengende åpne 
areal. Gårdsbebyggelsen fremstår i all hovedsak 
som rekketun, der bebyggelsen preges av høye 
gråstensmurer i det hellende terrenget. Bruk av 
oppmurte terrasser, steingjerder og røyser er 
karakteristisk i de bratte lisidene langs Jølstravatnet. 

Bjørka dominerer opp mot snaufjellet. 
Barskogområder, i all hovedsak granplantinger, 
fi nnes som mosaikkfelter i dal-/fjellsidene, inne i 
lauvskogpartiene.

Skei ligger på en markert terskel etter siste istid, og 
framstår som vannskillet mellom Førdefjorden og 
Gloppefjorden.

Skei fremstår som ei tydelig jordbrukspåvirket 
bygd, med et sentrum bygget opp rundt vann- og 
vegskillet.

6.3.2 Infrastruktur/bebyggelse, tegn.nr. 6.1.2
Kartet viser all infrastruktur innenfor området 
Skei. Dette gjelder ferdselslinjer, kraftlinjer samt 
bebyggelse.

Som nevnt i kapittelet over har Skei preg av et stort 
vegkryss. E39 (nord – sør) og RV 5 (øst – vest) 
møtes her ved nordenden av Jølstravatnet. På Skei 
ble det i 2006 målt en ÅDT på 838 langs RV5, 
med en tungtransportandel på 17,2 %. Kartet viser 
i tillegg kommunale veger til/i boligfeltene, samt 
atkomstveger til gårder og mindre boliggrupper. 
Det er kun en veg som går opp lia og innover 
i fjellheimen (mot øst). Det fi nnes få stier og 
traktorveger, men det er registrert noen stier mot 
vest ved høydebassenget.

Flere markerte høyspenttraseer ligger i lisidene på 
både øst- og vestsiden av vatnet og dalen.

Bebyggelsen er knyttet til gårdsbrukene, 
boligfeltene og Skei sentrum. Med størst 
konsentrasjon rundt Skei sentrum, hvor en fi nner 
næring og service samt offentlig og allmennyttig 
bebyggelse.

6.3.3 Områdekarakter, tegn.nr. 6.3.3
Kartet viser hvilken karakter de ulike områdene 
på Skei framstår med, ut i fra type bebyggelse, og 
hvordan områdene oppfattes.

Skei karakteriseres av kulturlandskapet og 
bebyggelsen som er tilhørende landbruket. Disse 
områdene fi nnes i all hovedsak nord for sentrum, 
med de forholdsvis store, sammenhengende dyrka 
områdene, og langs begge sider av Jølstravatnet, 
som har et mer småskala kulturlandskap. 
Boligbebyggelsen er lokalisert i felt nær Skei 
sentrum (sør og øst), samt i mindre grupper spredt i 
kulturlandskapet.
Områder som fremstår med offentlig karakter, 
eller som allmennyttige, er skola/idrettsbana nord 
for sentrum, og kommunehuset, omsorgsboliger, 
barnehage og tidligere HV10 som ligger sør for 
Skei sentrum. Områder med service/næring fi nnes 



¬

0 200 400 600 800100

Meters

Stedsanalyse

Feste NordØst as
Landskapsarkitekter mnla

Hyttestua, pb 33
2540 Tolga         tlf: 62 48 03 55    www.feste.no

Indeks: Antall: Rev. gjelder: Dato: Sign.:

Sak nr.: Tegn. nr.: Dato:
Sign.: HB/SR/KOT

Målestk.:

Jølster kommune

Koordsys: Euref89 sone 32 28202 6.2

KULTURMINNER SKEI

01.10.08
1:10 000

Tegnforklaring

�¬ Kulturminner

Kulturminne område

Sefrak bygg

alder

1500 - 1600

1601 - 1700

1701 - 1800

1801 - 1900

Bebyggelse ±

¬



0 200 400 600 800100
Meters

Stedsanalyse

Feste NordØst as
Landskapsarkitekter mnla
Hyttestua, pb 33
2540 Tolga         tlf: 62 48 03 55    www.feste.no

Indeks: Antall: Rev. gjelder: Dato: Sign.:

Sak nr.: Tegn. nr.: Dato:Sign.: HB/SR/KOT
Målestk.:

Jølster kommune

Koordsys: Euref89 sone 32 28202 6.3.1

KULTURLANDSKAP SKEI

01.10.08
1:10 000

Tegnforklaring
Myr
Dyrka mark og beite
Barskog
Blandingsskog, lauvskog
Annen jorddekt fastmark
Andre arealer



0 200 400 600 800100
Meters

Stedsanalyse

Feste NordØst as
Landskapsarkitekter mnla
Hyttestua, pb 33
2540 Tolga         tlf: 62 48 03 55    www.feste.no

Indeks: Antall: Rev. gjelder: Dato: Sign.:

Sak nr.: Tegn. nr.: Dato:Sign.: HB/SR/KOT
Målestk.:

Jølster kommune

Koordsys: Euref89 sone 32 28202 6.3.2

INFRASTRUKTUR/BEBYGGELSE
SKEI

01.10.08
1:10 000

Tegnforklaring
Boligbygg
Landbruk
Offentlig/Almennyttig
Service/Næring
Byg, ukjent bruk
Gang- Sykkelvei
Veger
Sti
Traktorveg
Høyspentlinjer





Landskapsanalyse for Jølster kommune Analyse Skei31

spredt langs E 39 og RV 5.
Skei sentrum ligger inntil E39, nord for Skei hotell. 
Dette området har tydelig sentrumspreg, men er 
vanskelig å oppfatte, spesielt hvis en ferdes langs 
RV5. 

6.3.4 Områder/plasser, tegn.nr. 6.3.4
Skei ligger omkranset av vegetasjonsvolumer i 
fjellsidene og det åpne, kulturpåvirka landskapet. 
Dette er overordna og viktige grønnstrukturer.

For Skei sentrum fi nnes grønnstrukturer i form 
av rabatter med gras langs hovedvegene, samt 
treplantinger i klynger og rekker. Dette er 
grønnstrukturer som danner volumer og overganger 
mellom ulike sentrumsområder og funksjoner.
I tillegg er de private hagene, som ligger inntil 
sentrum, med på å gi sentrum et ”grønt” og frodige 
inntrykk. Plassene som oppfattes som offentlige 
plasser, fremstår som åpne og grå fl ater.

Områder som er forbeholdt gående fi nnes som 
gang- og sykkelveger og fortau, samt torget sør for 
bankbbygget. Gangvegene er ikke gjennomgående 
i områder hvor det er innkjøringer til eiendommer 
og forretninger. Gangvegene er i disse områdene 
nedsenket og underordnet kjøretrafi kken.

Torget er klart defi nert med steinmurer og et belegg 
som skiller seg fra de omkringliggende, asfalterte 
områdene.

Bygdevegen som ligger på østsiden av 
Fuglevannene benyttes som skoleveg for de ungene 
som kommer sørfra, da det ikke er egen gang- og 
sykkelveg eller fortau langs E39 nord for sentrum. 
Bygdevegen er også beregnet på biltrafi kk.

Områder som muliggjør kontakt med og bruk 
av Jølstravatnet fi nnes vest for Krambua og 
kommunehuset, på de utfylte moloene. På det 
sørligste området er det satt opp ei naustrekke, som 
tydeliggjør bruken av området. På det nordligste 
arealet fi nnes ingen bygninger, men det er planlagt 
utbygging av småbåtbrygger. Gang- og sykkelvegen 
langs Jølstravatnet muliggjør visuell kontakt med 
vatnet.

Områdene som er tilrettelagt for parkering er 
i all hovedsak knyttet til bygg med salg og 
servicefunksjoner. Plassene fremstår som åpne, grå 
og asfalterte. Et av unntakene er parkeringsplassen 
foran Skei hotell, som er gitt en mer oppbrutt 
karakter med bevisst bruk av trær og busker.

Området ved Esso-stasjonen/rutebilstasjonen 
fremstår som et åpent, utfl ytende og grått areal, 
hvor deler av dette er parkeringsplasser og 
oppstillingsplasser for vogntog.

Kjørearealene er knyttet til hovedvegene og de 
interne vegene i sentrum. Vest for Byggmix og 
Coop, fremstår områdene som utfl ytende og med 
blandet trafi kk.
Øst for bankbygget og Coop går en indre kjøreveg 
i sentrum. Bilatkomst til sentrum fra E39, fi nnes 
nord for bankbygget og mellom Byggmix og Coop. 
Begge avkjøringene er dårlig merket med tanke på 
innkjøring til Skei sentrum.
For atkomst til boligområdet øst for sentrum, er det 
en atkomstmulighet i nord (ved Esso-stasjonen) og 
en i sør (ved Krambua).

Øst for Esso-stasjonen er det et restområde, som 
fremstår delvis som lagerplass og delvis som 
brakkområde. Dette er et utfl ytende og lite tiltalende 
område.

Restområde bak Esso-stasjonen.
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6.4 Møte med/å komme til Skei

En viktig del av oppfattelsen av et sted får man 
fra atkomstvegen. For Skei sin del vil møtet 
med/oppfattelsen av stedet være fra E39 og RV5. 
Førsteinntrykket og forståelsen av et sted, er etter 
vår mening viktig i forhold til et steds identitet og 
særpreg. Bildene viser det å komme til Skei, langs 
vegen fra nord, sørøst og fra sørvest.

Nr1:
Fra nord er det den nedsatte fartsgrensen som 
forvarsler møtet med et sted. 

Nr2:
Landevegen går gjennom et åpent kulturlandskap 
som avgrenses av mektige fjell og lisider. Fra dette 
punktet kan man skimte Skei tettsted i det fjerne.

Nr3:
Industriområdet med industribebyggelsen gir de 
vegfarende den første velkomsten til Skei.
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Nr4:
Som for de fl este andre steder i Norge, er det en 
bensinstasjon som ønsker velkommen til tettstedet. 
For Skei er det Esso som ønsker velkommen.

Nr5:
Vegen gjennom sentrum preges av fl aggstenger 
og vegbelysningsstolper. Sentrum på venstre side 
er fysisk og visuelt adskilt fra E39. Plantebruken 
foran sparebanken kan tolkes som et område for 
juletreproduksjon.

Nr6:
Fra sørøst på E39 oppfattes Skei med bebyggelsen 
liggende utover i lisida langs Jølstravatnet. Det er 
boligbebyggelsen som forvarsler Skei.

Nr7:
Skei hotell er et signalbygg for sentrum der det 
ligger i dalbunnen omgitt av bratte fjell. Det bratte 
kulturlandskapet på venstre side er godt synlig og 
en viktig del av Skei sin identitet.



Landskapsanalyse for Jølster kommune Analyse Skei35

Nr8:
Fra Rv5 er det de bratte og åpne 
kulturlandskapsområdene i lia, og Skei hotell som 
varsler om at man nærmer seg et sentrum. Hotellet 
fremstår som et signalbygg fra avstand.

Nr9:
Skei sentrum, med hotellet som signalbygg, er 
omkranset av bratte lisider og Jølstravatnet sin 
vannfl ate. En tydelig markering av at man nærmer 
seg et tettsted.

Nr10:
I atkomstsona, på fjordfl ata, møter man 
boligbebyggelse og servicebebyggelse. Gang- og 
sykkelvegen forvarsler at man nærmer seg et 
sentrum. Skei sentrum ligger med en fantastisk 
fjellomramming.

Nr11:
Inn mot sentrum viser butikker og servicebygg frem 
sin dårligste og mest uryddige sone mot vegen. 
Dette er med på å skjemme adkomsten til Skei.
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6.5 Stedsanalyse

6.5.1 Kvaliteter og uavklarte situasjoner, 
tegn.nr. 6.5.1

Basert på den overordna landskapsanalysen og de 
mer detaljerte registreringene (gjennomgangen) av 
Skei, er det gjort en landskapsfaglig vurdering for å 
komme fram til områder med kvaliteter og uavklarte 
situasjoner på Skei. Disse vises i kartet, og omfatter 
områdene:

Kvaliteter:
Jølstravatnet og de sjønære områdene langs vatnet.

Det gamle Vikenhuset, nord for kommunehuset, er 
en viktig bygningskvalitet som er med på å vise den 
historiske dybden til stedet.

Skei hotell og de omkransende grønne områdene.

Områdene nordvest for E 39 er en viktig grønn vegg 
for sentrum.

De tre bygningene langs vestsiden av E39 
(inkl hager), vis a vis Coop/torget/banken, gir 
bygningsmessige kvaliteter til sentrum.

De frodige, grønne privathagene øst for sentrum.

Fuglevannene med omkransende dyrka mark.

Uavklarte situasjoner:
Felleskjøpet fremstår med uryddighet og som 
et lagerområde mot RV5, med store, grå fl ater. 
Bygningsmessig fremstår det som et lager/
industribygg.

Parkeringsplassene foran Krambua og 
kommunehuset, er åpne, utfl ytende og gråe arealer. 
Eksponering av lagerplass, varemottak og søppel.

Den dårlige kontakten med og utilgjengeligheten til 
Jølstravatnet vest for RV 5.

Plassen foran Viken vevstue er en sammenhengende 
grå plass som blir fremtredene bl.a. på grunn av 
plassens helning.

E 39 gjennom sentrum skjemmes av fl aggstenger 
og fl agg. Belysningen er klassisk vegbelysning med 
høye master.

Dårlig skilting i forhold til avkjøring til sentrum og 
parkeringsplasser.

Området langs E 39, mellom Byggmix til Coop er 
et grått ”ikke område”, med blanding av gang- og 
kjøretrafi kk i en lang utstrekning.

Coop ”mangler” minst en etasje i forhold til 
omkringliggende bebyggelse.

Krysset nord for bankbygget har en uavklart 
situasjon i forhold til utforming og avgrensning 
mellom kjøre- og gangtrafi kk.

Esso-området er åpent og grått, og mangler 
avslutning mot Fuglevannet i nord.

Restområdet øst for Rutebilstasjonen fremstår 
utfl ytende og ustelt.

Uavklart område: Mellom Coop og Myggmix.





Landskapsanalyse for Jølster kommune Analyse Skei38

6.5.2 Identitet og særpreg
Identiteten og særpreget til Skei ligger i 
Jølstravatnet med omkransende fjell og breer. I 
tillegg preges stedet av møtende veger fra Sogn, 
Nordfjord og Sunnfjord. Skei har tradisjon for å 
være et skyss-sted, og oppfattes fortsatt som en 
møteplass, midt i Sogn og Fjordane, med Skei hotell 
som et viktig signalbygg sett fra sørøst og sørvest. 
Skei ligger i overgangen mellom Jølstravatnet 
og dalen nordøstover, og sentrum har en klar 
avgrensning eksakt mot kulturlandskapet rundt.

6.5.3 Verdi/sårbarhet, tegn.nr. 6.5.3
Det er gjort vurderinger av områdene innenfor 
planområde Skei, med tanke på verdi og sårbarhet. 
Disse vurderingene er gjort ut i fra et landskapsfa-
glig ståsted. De tematiske registreringene i lands-
kapsanalysen er lagt til grunn for våre vurderinger, 
samt stedets karakter og identitet. (Verdifulle om-
råder og områder som er sårbare for tiltak/inngrep)

Områder med stor verdi:
Jølstravatnet og strandsona.

Det småskala jordbrukslandskapet ned mot 
Jølstravatnet (område 1)

Kulturlandskap med gårdsbebyggelse i bratt terreng 
(område 2).

Kulturlandskap med Fuglevannene, - overgangssone 
til sentrum (omr 3).

Karakterfull bebyggelse i sentrum langs E39.

Skei hotell med tilliggende grøntarealer og historisk 
bebyggelse.

Vikenhuset med låve.Geitefjøs og styvingsalm i Kjøsnesdalen.

Skei karakteriseres av Jølstravatnet, fjellene, vegmøte og 
hotelldrift.

Vikenhuset er en kvalitet på Skei, som bør tas vare på, og gis 
en fornuftig bruk.
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Område med middels verdi:
De grønne volumene i privathagene (område 7)

Det kulturpåvirka landskapet som danner 
overgangssone mellom fjord- og dalrommet 
(områed 8)

Naust og bryggeområder langs Jølstravatnet 
(område 9)

Områdene som ikke er gitt noen verdi er ikke 
”verdiløse”, men er områder som inngår i stedets 
helhet. Dvs. disse områdene kan ikke utvikles 
ukritisk uten at dette kan gi negative virkninger for 
Skei som sted. 

Sårbarhet i forhold til tiltak/inngrep.
1, 2 og 3 har stor sårbarhet i forhold til gjengroing, 
og stor sårbarhet i forhold til utbygging. Dette vil 
endre det småskala kulturlandskapet som vi fi nner 
innenfor disse områdene i dag. For områdene 4 til 
9 vil disse være sårbare i forhold til endringer som 
ikke er tilpasset de enkelte områdenes karakter.

6.5.4 Forslag til utvikling på Skei
Utvikling/skissering av forslag til tiltak/
forbedringer, tegn.nr. 6.5.4

1 Fortetting av boliger; Sentrum – Viken. 
Ved fortetting av dette området er det viktig å 
sørge for gjennomgående forbindelseslinjer og 
grønnstrukturer helt ned til Jølstravatnet. Før 
tiltak iverksettes må rasfare og avbøtende tiltak i 
forbindelse med ras avklares.

2 Etablere nytt boligområde vest for sentrum i 
overgangssona mellom fjord og dalrommet. Tiltak i 
dette området vil påvirke begge landskapsrommene. 
Det er derfor ekstra viktig med plassering, 
utforming, materialbruk og farge på bygninger. 
Plassering av bygninger i tun kan være en god 
løsning. For å dempe bebyggelsen/forankre den til 
terrenget, bør det etableres trevegetasjon i overgang 
mellom boligområdet og tilstøtende kulturlandskap.
Konsekvenser ved utbygging: Etablering av 
boliger innenfor område 3 vil føre til endringer i 
overgangssona mellom fjord- og dalrommet, og 
gi konsekvenser for områdes karakter. Trafi kk fra 

dette området vil måtte krysse E39 for å komme til 
sentrum, kommunehus, skole osv.

3 Industri-/logistikk-området, - Fossheim 
videreutvikles. Området bør utvikles i sammenheng 
med etterbruk av steinbruddet. Det er viktig at 
området har skjerming mot gårdsbebyggelsen sør 
og nord for området, samt mot E39. Lengst nordøst 
i området er det gjort vurderinger med tanke på 
plassering av fjellesfjøs.

4 Etablering av enkle, grusa turstier frem 
til og langs Fuglevannene, med kobling mot skola 
og videre vestover mot eksisterende turvegnett/
stinett. På de våteste partiene, nærmest vannet, 
kan det være aktuelt å etablere gangvegn som ei 
rampe (se illustrasjon). Dette vil være et tilbud til 
lokalbefolkning og turister, og kan også brukes i 
skolesammenheng.

Gangveg/sti etablert som ei trerampe.
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5 Etablering av styva trær ved atkomsten 
langs E39 fra nord (før Esso).

6 Etablering av styva trær i ”parken” ved 
hotellet.

7 Hele Esso-området med rutebilstasjon og 
overgang mot Fuglevannet gis en utforming og 
opparbeiding som løfter området estetisk, og blir til 
en berikelse for Skei, og for de som kommer langs 
E39 fra nord.

8 Opprusting/forslag til tiltak for området fra  
 Esso til Byggmix:
Kryssituasjonen ved Esso endres med en   
grønn buffer mellom veg og gangveg.

Ny avkjøring fra E 39 inn til torget og    
inngangen til Coop.

Bevisst skilting fra E 39 til sentrum,    
informasjon, parkering og handel.

Omgjøring av eksisterende torg. Redusere   
oppholdsarealene og parkeringen.   
(Dagens torg har god materialbruk, med unntak av  
rastebordene.)

Etablere ”torgstrekning” fra Byggmix til Coop langs 
E 39.

Bygge på Coop min en etasje, slik at bygget 
tilpasses øvrig bebyggelse i området

Fjerne fl aggstengene og vimplene langs E39.

Bytte ut belysning langs E 39 gjennom sentrum.

Opprusting av plassen foran Viken vevstue. 
(Materialbruken må være bevisst: naturstein i murer, 
belegg, samt markering av inngangssoner) 
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Forslag til utvikling av området mellom E39 og banken, Coop og Byggmix.

9 Nedtoning av parkeringsplassene ved Spar/
Krambua og kommunehuset ved etablering av større 
grønnsoner mot RV5, og oppdeling av p-plassene.

10 Etablering av bilverksted på tomta til Firda 
billag. Bytte om på bruken av områdene ved Esso-
stasjonen og oppstillingsplassen for Firda billag. 
Slik at Firda billag fl ytter sin virksomhet til arealet 
bak Esso.

11 Flere kontaktpunkter/muligheter for 
å komme ned til Jølstravatnet. Etablering av 
gjestebrygge og naust langs Jølstravatnet. Legge 
til rette for bruk av de sjønære områdene, også 
i sentrum. Bruke det største av områdene til 
annonsering av Skei, med bl.a. kunstnerisk 
utsmykking, lys, vann, osv.

12 Områder for naust langs Jølstravatnet. Legg 
til rette for å etablere naust langs Jølstravatnet. Det 
er viktig med en bevisst holdning til plassering, 
utforming, materialbruk og fargebruk på bygg. 

13 Badeplasser langs Jølstravatnet. Legge 
til rette for bading og sjønære aktiviteter langs 
Jølstravatnet. Skilting til badeplasser.

14 Tilrettelegging for småbåthavn. Området 
ved campingplassen på Kjøsnes bør videreutvikles 
med tanke på opparbeiding og tilrettelegging for 
småbåthavn. 

Vider bør den eldre bebyggelsen på Skei 
vurderes som en ressurs og gis en bruk som 
kan fremme service- og botilbudet på Skei.  
(Gjennomgangsboliger, kontorplasser osv).
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7.1 Analyse Ålhus

Analysen for Ålhus omfatter temaene, 
landskapsrom, helning, soleksponering, skred, 
kulturminner, stedets strukturer, møte med/å komme 
til, kvaliteter og uavklarte situasjoner samt verdi/
sårbarhet. Denne analysen munner ut i forslag til 
tiltak for Ålhus.

7.1.1 Romanalyse Ålhus, tegn.nr 7.1.1
Registreringene beskriver de tre landskapsrommene 
knyttet til Ålhus.

1 Sjørommet forholder seg til Jølstravatnet og 
det er de markerte lisidene som danner veggene til 
dette rommet. Vannfl ata er gulvet.
 
2 Dalrommet er et vidt og langstrakt rom som 
følger hoveddalen fra elvemunningen og nordover. 
Det er i all hovedsak de skogkledde lisidene 
som danner veggene til rommet. Den oppdyrka 
dalbunnen utgjør gulvet i rommet.
 
3 Dalrommet mot vest. Dette er et langsmalt 
rom som ligger høyere opp enn hoveddalen og 
beskriver en sidedal til denne. De skogkledde 
lisidene utgjør veggene og de oppdyrka/åpne 
områdene utgjør dalbunnen i rommet.

7.1.2 Helningskart Ålhus, tegn.nr. 7.1.2
Helningskartet beskriver områdene knyttet til 
Ålhus med oppdeling i fi re helningskategorier. 
Helningskategoriene er defi nert ut fra mulighet for 
type bebyggelse. 
Flate områder(bygg for fl att terreng, slakere enn 
1:12) fi nnes i dalbotn og fram til munningen 
mot Jølstravatnet, samt myrområdene/fl atene på 
Hegrenesåsen. 
De slakere partiene (bygg for fl att terreng/sokkel, 
helning 1:12 til 1:5) fi nnes i all hovedsak i 
overgangen mellom dalbotn og lisidene, samt som 
terrassefl ater i lisida mot vest.
Bratte områder (sokkelbygg, helning 1:5 til 1:3) er i 
all hovedsak knyttet til partier i lisidene. 
De bratteste partiene (brattere enn 1:3) fi nnes i 
fjellskråningene og som markerte terrasseskrenter 
i overgang til fl atere terrasser mot øst og vest. 
Jordskred kan normalt utløses i områder med denne- 
og brattere helningsgradient.

7.1.3 Soleksponering, tegn.nr. 7.1.3 
Soleksponeringskartet beskriver teoretisk 
solinnstråling knyttet til Ålhus. De sør og 
vestvendte områdene er som oftest de mest solrike, 
mens de øst- og nordvendte områdene har mindre 
sol.

Dalrommet fremstår som fl att og er sør- og 
vestvendt. Områdene mot Jølstravatnet(fjellskråni
ngene) er sørvendt. Hegrenesåsen strekker seg øst-
vest, og har derfor både sør-, vest- og nordvendte 
lisider. Det som oppfattes som tettstedet og elvefl ata 
er sørvendt.

7.1.4 Skred, tegn.nr. 7.1.4 
Vurdering av skredutsatte områder baserer seg på 
helningskartet for Ålhus samt på det overordna 
skredkartet fra NGU. Ved innlegging av skredkartet 
fra NGU, viser dette seg å være veldig grovt og på 
et overordna nivå.
Generelt må det gjennomføres mer detaljerte 
studier for vurdering av skredfare ved ønske om 
tiltak/etableringer i lisidene mot vest, nord og 
øst. Detaljerte undersøkelser må gjennomføres av 
geologer med skrederfaring.

Våre vurderinger er basert på skredkartet fra NGU 
og helningskartet. Disse indikerer at områdene nord 

Dalrommet med utsikt sørøstover
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og vest for butikken/Eikåsgalleriet, samt områdene 
nord for Hegrenesåsen kan være områder som har 
liten skredfare.
Tilsvarende har dalbunnen områder som har liten 
skredfare.

7.2 Kulturminner, tegn.nr. 7.2

Kartet med kulturminner er hentet fra 
Riksantikvarens database Askeladden. I løpet 
av prosessen har det kommet fram opplysninger 
om andre, ikke registrerte kulturminner innenfor 
planområdet. Disse er ikke med i kartet. Ved tiltak 
innen planområdet bør disse kulturminnene sjekkes 
ut.

1 - automatisk fredet kulturminne – Dyrkingsspor/ 
 bosettingsspor
2 - automatisk fredet kulturminne – Forsvarsanlegg  
 (middelalder ruin)
3 - automatisk fredet kulturminne – Gravhaug
4 - automatisk fredet kulturminne – Gravhaug

Fredet bolig gnr/bnr 73/31 Egil og Nils Jørgen 
Øvrebø.
Fredet gårdstun gnr/bnr 71/15 - Stiftelsen 
Nedrebøtunet
Ålhus kirke (listeført objekt)

SEFRAK-registreringer:
1600-1700 talls bebyggelse 9
1700-1800 talls bebyggelse 40
1800-1900 talls bebyggelse 44

På Ålhus fi nnes det en rekke kulturminner fra langt 
tilbake i tid. 
Audun Hugleikson – kom fra storgården Hegranes 
på Ålhus (ble født omkring 1240). Han hadde en 
mektig posisjon i sin samtid (den mektigste sammen 
med kongen), og fi kk bygget Borgen på Ålhus 
– eller Auduns borg (kalt Slotet av jølstringene) 
rundt 1270-åra.
Ålhus kirke er først omtalt i 1222 (1795). 
Den Trondhjemske postveg gikk langs Jølstravatnet, 
gjennom Ålhus, mellom Bergen og Trondheim. 
Prestegården er også et viktig kulturminne.

7.3 Stedets strukturer

7.3.1 Kulturlandskap, tegn.nr. 7.3.1
Kartleggingen av kulturlandskapet er delt inn i 
dyrka mark/beit, barskog, lauv- og blandingsskog, 
annen jorddekt mark og myr.

Dyrkamarka er i all hovedsak lokalisert til bunnen 
av dalen langs Hegreneselva. Dyrkaområdene ned 
mot Jølstravatnet ligger som smale striper i bratt 
terreng.
Beitemarka fi nnes nord for gårdene, i lisida 
mot Blåfjell, samt i de bratte lisidene ned mot 
Jølstravatnet.
Bjørkeskogen er sammenhengende opp mot 
snaufjell og grunnlendt mark.
Barskogområdene ligger som mosaikk i lisidene, 
inne i lavuskogpartiene.

Ålhus fremstår som ei klart jordbrukspåvirket bygd.
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7.3.2 Infrastruktur/bebyggelse, 
tegn.nr. 7.3.2
Kartet viser all infrastruktur innenfor området 
Ålhus. Dette gjelder ferdselslinjer, kraftlinjer samt 
bebyggelse.
E39 ligger langs Jølstravatnet i øst-vest-retning. Her 
har ferdselen gått i fl ere hundre år. To atkomstveger 
tar av fra E39 og fører innover dalen, på hver 
side av elva. Kommunale og private veger fører 
fram til gårder og til boligbebyggelse. En liten bit 
med gang- og sykkelveg ligger parallelt med E39 
gjennom Ålhus ”sentrum”.

En markert kraftlinje ligger i lisona på nordsida av 
vatnet, og følger dalen innover. Denne deler seg i 
to, og den andre linja følger bunnen av dalrommet 
nordover.

Bebyggelsen er knyttet til gårdsbrukene, 
boligbebyggelse i Hegrenesåsen samt ”sentrums-
funksjon” ved E39 både øst og vest for 
Hegreneselva.

7.3.3 Områdekarakter, tegn.nr. 7.3.3
Kartet viser hvilken karakter de ulike områdene 
på Ålhus har, ut i fra type bebyggelse, og hvordan 
områdene oppfattes.

Ålhus domineres av bebyggelse som tilhører 
landbruket, og områdene har en tydelig 
kulturlandskapskarakter. Områdene fi nnes i all 
hovedsak innover i dalen (mot nord).
Boligbebyggelse er lokalisert i dalmunningen mot 
Jølstravatnet og i Hegrenesåsen. Enkelte boliger 
fi nnes også nord for butikken.
Bygg og områder som fremstår med offentlig- eller 
allmennyttig- karakter, er Eikaasgalleriet og kirka. 
Disse ligger på vestsiden av Hegreneselva.
Nærbutikken er det eneste service/næringsbygget på 
Ålhus.
To områder fremstår med ”sentrumskarakter”. 
Dette er området knyttet til Eikaasgalleriet og 
butikken, samt et området i øst, med det tidligere 
butikklokalet og bebyggelse tett inn til E39.

7.3.4 Områder/plasser, tegn.nr. 7.3.4
Ålhus fremstår som et lite sted beliggende inntil 
Jølstravatnet, i krysningen mellom Hegreneselva/
dalen og vannet. Ålhus ligger i et landbruksområde, 
tett inntil E39.

På Ålhus fi nnes grønnstrukturer i form av grasdekte 
arealer (dyrkamark, grasbakker og privathager), og 
volumer med tre- og buskvegetasjon (treplantinger i 
klynger og rekker, randvegetasjon og buskplantinger 
i privathager). Grønnstrukturene danner overganger 
mellom ulike områder. De tilgrensende jordene 
utgjør de mest markerte grasdekte arealene. I tillegg 
fi nnes smale ”striper” med grasarealer mellom 
kjøreveg og gang-/sykkelveg.

Av vegareal dreier dette seg om E39, samt 
kommunale og private veger innover i dalen. 
Europavegen utgjør den store linjestrukturen på 
Ålhus.
Det er få områder som oppfattes som plasser. Et 
område ved det blå huset i øst (vis a vis Lindtunet), 
samt området mellom og rundt Eikaasgalleriet og 
Nærmat.

Områder som er forbeholdt gående er gang-/
sykkelvegen langs E39.

Områder som muliggjør kontakt med og bruk av 
Jølstravatnet fi nnes sørvest for Eikaasgalleriet. 
Disse arealene har en offentlig karakter. 
Bebyggelsen øst for HegreneseIva og sør for E39 
har tilgjengelighet til vatnet. Disse områdene har en 
privat karakter.

Områder som er tilrettelagt for parkering fi nnes ved 
Eikaasgalleriet og ved Nærmat. 

To områder fremstår som restarealer på Ålhus. Dette 
gjelder tomta til det nedbrente samfunnshuset, samt 
området øst for Eikaasgalleriet. Begge områdene 
ligger som ustelte og åpne restarealer.

Sentrum på Ålhus med Eikaasgalleriet og butikken
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7.4 Møte med- å komme til Ålhus 

En viktig del av oppfattelsen av et sted får 
man fra atkomstvegen. For Ålhus sin del vil 
møtet med/oppfattelsen av stedet være fra E39. 
Førsteinntrykket og forståelsen av et sted, er etter 
vår mening viktig i forhold til et steds identitet og 
særpreg. Bildene viser det å komme til Ålhus, langs 
vegen fra øst og fra vest.

Nr1: Fra øst er det kulturlandskapet, i form av den 
bratte beitemarka, som varsler om at man snart 

ankommer et sted. 
Nr2: Muren på høyre side og den vegnære 

bebyggelsen danner ”porten” inn til Ålhus.
Nr3: Inne i dalrommet og på elvesletta, er det 
jordbrukslandskapet som eksponerer seg mot vegen. 
Kirka, og beitemarka bak denne, er lite synlig på 
grunn av den tette vegetasjonen.
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Nr4: I enden av elvesletta kommer man til det som 
oppfattes som et ”sentrum”. Sentrumet dannes av 
Eikaasgalleriet og Nærmatbutikken. Områdene i 
forkant av Eikaasgalleriet fremstår som restarealer. 

Nr5: Plassen mellom galleriet og butikken 
fremstår med en ”klassisk” vegvesenutforming 
med steinsatte rabatter, autovern og utfl ytende 
sidearealer. 

Nr6: Ålhus fremstår som et sted i munningen 
av en tverrdal, med bebyggelse på elvefl ata og 
i lisida til Hegrenesåsen. Det er skiltet med 60 
km/t og Eikaasgalleriet som varsler om at vi 
kommer til et tettsted fra vest. Galleriet har en 
bygningsmasse som gjør at det tydelig skiller seg ut 
fra boligbebyggelsen.

Nr7: Landemerket fra vest er Hegrenesåsen 
med den integrerte boligbebyggelsen. Vegen går 
gjennom ”sentrum” av Ålhus og oppfattes som et 
fysisk skille mellom butikken og galleriet.
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Nr8: Bygningsstrukturen, etter sletta i 
øst, signaliserer at dette er/har vært et 
”sentrumsområde” på Ålhus.

7.5 Stedsanalyse

7.5.1 Kvaliteter og uavklarte situasjoner, 
tegn.nr. 7.5.1
Basert på den overordna landskapsanalysen og de 
mer detaljerte registreringene (gjennomgangen) av 
Ålhus, er det gjort en landskapsfaglig vurdering 
for å komme fram til områder med kvaliteter og 
uavklarte situasjoner på Ålhus. Disse vises i kartet, 
og omfatter områdene:

Kvaliteter:
De bratte kulturbeitene nord for E39 ved atkomst 
fra øst.

Den sjønære bebyggelsen inn mot E39 i øst.

Lindtunet med samlingen av gamle hus og 
et velpleid grøntareal. Tunet fremstår som et 
parkområde med privat karakter.

Den åpne dyrkamarka nordover i dalrommet.

Kirkebygget utgjør et landemerke for Ålhus.

Kulturminnene i form av restene etter borgen og 
postvegen.

Arealene på sørsiden av E39 muliggjør tilgang til og 
kontakt med Jølstravatnet.

Eikaasgalleriet og områdene vest og sør for dette, 
med kontakt til vatnet.

Jølstravatnet.

Strandområde og brygga ved Eikaasgalleriet

Borga etter Audun Hugleikson på Ålhus
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Uavklarte situasjoner:
Boligene øst og vest for borghaugen er med på å 
privatisere kulturminnet borgen, traseen til den 
gamle postvegen og strandsona.

Vegetasjonsvolumene langs elva og beltet ned mot 
Jølstravatnet hindrer at dalrommet får kontakt med 
og møter sjørommet. Fra vegen er det ingen/liten 
visuell kontakt med Jølstravatnet.

Den eksisterende hytta ved Jølstravatnet er med på å 
privatisere området i strandsonen.

Branntomta til samfunnshuset og området sør for 
dette ligger som et restareale.

Området øst for Eikaasgalleriet fremstår som et 
lurvete restområde.

Plassen mellom butikken og Eikåsgalleriet er et 
utfl ytende, uavklart og grått område, som er lagt til 
rette for biltrafi kken. Trafi kkfarlig.

7.5.2 Identitet og særpreg
Identiteten til Ålhus ligger i det storslagne natur- 
og kulturlandskapet i møte med kunst og kultur. 
Det åpne jordbrukslandskapet, Jølstravatnet og de 
høye omkransende fjellene danner en fl ott ramme 
rundt kulturminner og kunstgalleri. Auduns borg, 
postvegen, prestegården, kirka, gravhauger og 
tingplass utgjør sammen med Eikaasgalleriet viktige 
elementer for Ålhus som sted.

7.5.3 Verdi/sårbarhet, tegn.nr. 7.5.3
Det er gjort vurderinger av områdene innenfor 
planområde Ålhus, med tanke på verdi og 
sårbarhet. Disse vurderingene er gjort ut i 
fra et landskapsfaglig ståsted. De tematiske 
registreringene i landskapsanalysen er lagt til grunn 
for våre vurderinger, samt stedets karakter og 
identitet. 

Områder med stor verdi:
Jølstravatnet og strandsona på begge sider av 
Hegreneselva sitt utløp.

Det småskala jordbrukslandskapet i de bratte 
lisidene (område 1) ned mot vatnet. Disse områdene 
danner atkomsten til Ålhus. Deler av området 
mot øst er i tillegg fredet (automatisk freda 
kulturminne).

Det åpne og sammenhengende jordbrukslandskapet 
som ligger i dalbunnen innover langs Hegreneselva 
(område 2). 

Eikaasgalleriet med det parkmessige opparbeida 
området ned mot strandsona/Jølstravatnet (område 
3).

Strandsona langs Jølstravatnet, øst for 
Hegreneselva, med historiske elementer som 
Auduns borg og postvegen (område 4).

Den vegnære bebyggelsen inntil E39 (område 4).
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Områder med middels verdi:
Områdene på sørsiden av E39, på begge 
sider av Hegreneselva (område 5). Disse 
vegetasjonsområdene skaper en skjerm mellom 
vegen og Jølstravatnet.

Det kulturpåvirka området nord for Nærmat 
(område 6) med innslag av boligbebyggelse som 
stort sett ligger godt i terrenget. Området er en del 
av veggen til dalrommet.

En del av Hegrenesåsen med boligbebyggelsen 
(område 7). Dette området utgjør en del av den østre 
veggen til dalrommet 

Områdene som ikke er gitt noen verdi er ikke 
”verdiløse”, men er områder som inngår i stedets 
helhet. Det vil si at disse områdene kan ikke 
utvikles ukritisk uten at dette kan gi negative 
virkninger for Ålhus som sted. 

Sårbarhet i forhold til tiltak/inngrep.
Områdene merket 1 har stor sårbarhet i forhold 
til gjengroing og tiltak som vil endre områdenes 
karakter som småskala kulturlandskapsområder. 
Fortsatt beiting eller aktiv skjøtsel av området vil 
være et viktig tiltak.
Område 2 har stor sårbarhet i forhold til gjengroing. 
Det vil være viktig med opprettholdelse av 
gårdsdrift i landbruksområdene (slått av grasarealer 
og beiting).
Område 3 har stor sårbarhet i forhold til tiltak i 
strandsona og det parkmessige opparbeida området.
Område 4 har stor sårbarhet i forhold til tiltak i 
strandsona og tiltak som påvirker kulturminnene i 
området. 

Områdene merket 5 er sårbare i forhold til 
ytterligere gjengroing og lite skjøtsel.
Områdene 6 og 7 er sårbare i forhold til ukritisk 
etablering av boliger som kan bli dominerende i 
landskapsbildet.

7.5.4 Forslag til utvikling på Ålhus, 
tegn.nr. 7.5.4 
Utvikling/skissering av forslag til tiltak/
forbedringer.

1 Fortetting i eksisterende boligfelt i 
Hegrenesåsen. Det er viktig at trevegetasjonen 
ivaretas, for å forankre boligene til terrenget. Det er 
også viktig med en bevisst utforming, materialbruk 
og fargebruk for ny boligbebyggelse. Før nye 
tiltak iverksettes må rasfare og avbøtende tiltak i 
forbindelse med ras avklares.

2 Videreutvikling av boligområdet nord for 
Nærbutikken. Ta i bruk området nord og vest for 
eksisterende boliger. Det er viktig med en bevisst 
utforming, materialbruk og fargebruk for ny 
boligbebyggelse.
3 Utvikling av ”sentrum” på Ålhus. 
Skisseforslaget viser hvordan områdene 
rundt Nærbutikken og Eikaasgalleriet, samt 
vegarealet i mellom, utvikles til et ”torg”. 
Trafi kken ledes gjennom området i redusert fart 
(fartsdempende tiltak). Etablering av sikre og 
gode parkeringsplasser på begge sider av vegen. 
Opprettholde inntrykket av ”park” på sør- og 
vestsiden av Eikaasgalleriet, samt sikre kontakten 
med strandsona.

Forslag til utvikling av torg over E39 gjennom Ålhus
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4 Utvikling av ny barnehage på Ålhus. 
Skisseforslaget viser plassering av barnehage/
samfunnshus, samt muligheter for utvikling av 
områdene rundt bygningene. I dette området er 
det av stor betydning hvor og hvordan bygningene 
plasseres, med tanke på opprettholdelsen av et 
åpent kulturlandskapspreg. En egen skisse viser to 
alternative forslag.

5 Fjerning av vegetasjon langs vestsida av 
Hegreneselva og utløpet av elva mot Jølstravatnet, 
slik at strandområdet blir tilgjengelig. Hensikten er 
å oppnå visuell kontakt med Jølstravatnet fra E39. 
Samtidig bør også traséen til den gamle postvegen 
settes i stand. Eksisterende hytte bør rives slik at 
området blir allment tilgjengelig.

6 Fjerning av vegetasjon langs østsida av 
Hegreneselva og utløpet elva mot Jølstravatnet, 
slik at strandområdet blir tilgjengelig. Hensikten 
er å oppnå visuell kontakt med Jølstravatnet 
fra E39, samt synliggjøring/restaurering av 
den gamle postvegen. Det oppnås samtidig et 
sammenhengende kulturlandskap fra dalen og ned 
til Jølstravatnet.

7 De to bygningene nær Auduns borg bør 
fjernes, og området bør opparbeides og skjøttes som 
et friområde. Dette vil tydeliggjøre kulturminnet og 
gjøre området mer offentlig tilgjengelig.

8 Tynning/fjerning av kantvegetasjon langs 
elveløpet nord for E39. Dette vil tydeliggjøre 
elveløpet i dalbunnen, samt opprettholde et åpent 
kulturlandskap.

9 Kunstnerisk utsmykning på strekningen 
mellom bebyggelsen i øst og Eikaasgalleriet i vest. 
Det bør settes opp kunstneriske installasjoner som 
tydeliggjør Ålhus som et kunst- og kultursted. 
Installasjonene bør ikke være permanente men gis 
en årlig ”rullering”. Installasjonene kan være knyttet 
til de ulike årstidene, vann, lys osv. 
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Prinsipp-perspektiv som viser forslag til opparbeiding av torg mellom Eikaasgalleriet og butikken.

Idéskisse til utvikling av Ålhus med galleri, strand, båthavn, kulturminner og utstillingsområde.
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8 Vassenden

8.1 Analyse Vassenden
 
Analysen for Vassenden omfatter temaene, 
landskapsrom, helning, soleksponering, skred, 
kulturminner, stedets strukturer, møte med/å komme 
til, kvaliteter og uavklarte situasjoner samt verdi/
sårbarhet. Denne analysen munner ut i forslag til 
tiltak for Vassenden.

8.1.1 Romanalyse Vassenden, tegn.nr. 8.1.1
Romanalysen tar for seg områdene knyttet til den 
vestligste delen av Jølstravatnet, Vassenden og deler 
av Jølstravassdraget.

En fi nner igjen inndelingen fra den overordna 
analysen i rom nr 1 (Jølstra-vatnet) og rom nr 4 
(Jølstravassdraget). 
I overgangen mellom disse rommene ligger 
Vassenden som er inndelt i to rom. Rom nr 2 
forholder seg til det som oppfattes som sentrum, og 
ligger på nordsiden av Jølstra. 
Rom nr 3 omfatter det fl atere partiet som strekker 
seg fra kirka/skoleområdet og sørover med 
dyrkamarka. 
De to landskapsrommene defi neres av de bratte, 
vegetasjonskledde fjellsidene mot nord og mot sør. 
Jølstra danner overgangen mellom de to rommene.

8.1.2 Helningskart Vassenden, tegn.nr. 8.1.2
Helningskartet beskriver områdene knyttet til 
Vassenden med oppdeling i fi re helningskategorier. 
Helningskategoriene er defi nert ut fra mulighet for 
type bebyggelse. 
Flate områder(bygg for fl att terreng, slakere enn 
1:12) fi nnes stort sett sør for Vassenden sentrum og 
på sørsiden av Jølstra. 
De slakere partiene (bygg for fl att terreng/sokkel, 
helning 1:12 til 1:5) fi nnes i all hovedsak i 
overgangen mellom den fl ate dalbotn og lisidene.
Bratte områder (sokkelbygg, helning 1:5 til 1:3) er 
i all hovedsak knyttet til partier i lisidene mot nord 
og sør. 
De bratteste partiene (brattere enn 1:3) fi nnes i 
fjellskråningene og som markerte terrasseskrenter 
sør og øst for Vassenden sentrum. Jordskred kan 
normalt utløses i områder med denne- og brattere 
helningsgradient.

8.1.3 Soleksponering, tegn.nr. 8.1.2
Soleksponeringskartet beskriver teoretisk 
solinnstråling knyttet til Vassenden. 
De sør- og vest- vendte områdene er som oftest 
de mest solrike, mens de øst- og nord- vendte 
områdene har mindre sol.

Områdene nord for Jølstra er i all hovedsak 
sørvendte.
På sør- og øst- siden er det nord- og øst- vendte 
områder som dominerer.
For boligfeltene Langhogane og Hjelmbrekka, er 
disse i all hovedsak sør og østvendte.

8.1.4 Skred, tegn.nr. 8.1.4
Vurdering av skredutsatte områder baserer seg på 
helningskartet for Vassenden samt på det overordna 
skredkartet fra NGU. Ved innlegging av skredkartet 
fra NGU, viser dette seg å være veldig grovt og på 
et overordna nivå. 
Generelt må det gjennomføres mer detaljerte 
studier for vurdering av skredfare, ved ønske om 
tiltak/etableringer i lisidene mot nord. Detaljerte 
undersøkelser må gjennomføres av geologer med 
skrederfaring.

Våre vurderinger er basert på skredkartet fra NGU 
og helningskartet. Disse indikerer at områdene 
på sørsiden av Jølstravatnet og Jølstra, er arealer 
som har liten skredfare. Områdene består av dyrka 
mark og en god del offentlig bebyggelse. De øvre 
områdene på nordsiden av Jølstra og nord for 
boligfeltene, er vurdert til å ha stor skredfare.

Landskapsrom 1 - Jølstravatnet med omkransende fjell
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8.2 Kulturminner, tegn.nr. 8.2

Kartet med kulturminner er hentet fra 
Riksantikvarens database Askeladden. 
I løpet av prosessen har det kommet fram 
opplysninger om andre, ikke registrerte 
kulturminner innenfor planområdet. Disse er ikke 
med i kartet. Ved tiltak innen planområdet bør disse 
kulturminnene sjekkes ut.

Ut fra databasen er det svært få automatisk fredete 
kulturminner i Vassenden.
1 automatisk fredet kulturminne – gravhaug (øst for 
Hjelmbrekka)

SEFRAK–registreringer
1600-1700 talls bebyggelse 11
1700-1800 talls bebyggelse 66
1800-1900 talls bebyggelse 36

Vassenden er et historisk vegkryss og gammelt 
skyss-sted. Hotellet fra 1890, i sveitserstil, er et 
signalbygg for sentrum. Det fi nnes fl ere kulturspor 
etter historisk bruk av Jølstra, med bl.a. spor av 
sagbruksdrift.

8.3 Stedets strukturer

8.3.1 Kulturlandskap, tegn.nr. 8.3  1
Dyrkamarka fremstår med forskjellig karakter på 
nord- og sør- siden av Jølstra.
På nordsiden fi nnes dyrkamarka i den bratte 
lisiden, fra elva og opp mot Gravsfjellet. 
Ovenfor dyrkamarka fi nnes kulturmark i form 
av beitepåvirka områder. På nordsiden av Jølstra 
fi nnes få områder med barskog. De områdene 
som fremstår med barskog er små og avgrensa 
granplantinger. Bjørkeskogen ligger over 
beitemarka og strekker seg opp mot snaufjellet.

På sørsiden av Jølstra og Jølstravatnet 
fi nnes dyrkamarka som forholdsvis store 
sammenhengende områder. De dyrka områdene har 
i all hovedsak en slakere karakter enn områdene 
mot nord. På sørsiden fi nnes fl ere, større og 
mer sammenhengende områder med barskog. 
Bjørkeskogene strekker seg opp mot snaufjellet, og 
fi nnes i tillegg i våte og i bratte partier i terrenget.

Områdene nord, øst og sør for Dalevatnet ligger 
som mer småskala jordbrukslandskap, omkranset av 
vegetasjonsstrukturer, med slak karakter.

Vassenden fremstår og preges av det bratte 
kulturpåvirka landskapet.
Boligområdet nord for sentrum (Årset) ligger i det 
bratte kulturpåvirka dyrka-/beite- landskapet.

8.3.2 Infrastruktur/bebyggelse,
tegn.nr. 8.3.2
Kartet viser all infrastruktur innenfor området 
Vassenden. Dette gjelder ferdselslinjer, kraftlinjer 
samt bebyggelse.

E39 går langs, på nordsiden av Jølstravatnet og nord 
for Jølstra i dalrommet.
Ved Vassenden er det i 2006 målt ÅDT- på 2518 
kjøretøy. Av dette utgjør tungtransport 14,6%.

Vegen, på sørsiden av Jølstravatnet, tar av fra E39 
i Vassenden sentrum. Denne vegen har en dårligere 
standard enn E39 og har betydelig mindre trafi kk.
Det fi nnes mange private og kommunale veger inn i 
tverrdalene mot nord og sør.
Et godt utbygget nett av kommunale veger fører 
fram til de tre boligfeltene. Vegene er spesielt 
visuelt fremtredende i boligfeltet nord for 
Vassenden sentrum.
Det er opparbeidet gang- og sykkelveg mellom 
sentrum og Hjelmbrekka, samt fra sentrum til 
barne- og ungdomsskola.



!

!

!

!

¬

0 200 400 600 800 1 000 1 200100

Meters

Stedsanalyse

Feste NordØst as
Landskapsarkitekter mnla

Hyttestua, pb 33
2540 Tolga         tlf: 62 48 03 55    www.feste.no

Indeks: Antall: Rev. gjelder: Dato: Sign.:

Sak nr.: Tegn. nr.: Dato:
Sign.: HB/SR/KOT

Målestk.:

Jølster kommune

Koordsys: Euref89 sone 32 28202 8.2

KULTURMINNER VASSENDEN

01.10.08
1:15 000

Tegnforklaring

�¬ Kulturminner

Kulturminne område

Sefrak bygg

alder

1500 - 1600

1601 - 1700

1701 - 1800

1801 - 1900

Bebyggelse ±

¬



0 200 400 600 800 1 000 1 200100
Meters

Stedsanalyse

Feste NordØst as
Landskapsarkitekter mnla
Hyttestua, pb 33
2540 Tolga         tlf: 62 48 03 55    www.feste.no

Indeks: Antall: Rev. gjelder: Dato: Sign.:

Sak nr.: Tegn. nr.: Dato:Sign.: HB/SR/KOT
Målestk.:

Jølster kommune

Koordsys: Euref89 sone 32 28202 8.3.1

KULTURLANDSKAP VASSENDEN

01.10.08
1:15 000

Tegnforklaring
Myr
Dyrka mark og beite
Barskog
Blandingsskog, lauvskog
Annen jorddekt fastmark
Andre arealer



0 200 400 600 800 1 000 1 200100
Meters

Stedsanalyse

Feste NordØst as
Landskapsarkitekter mnla
Hyttestua, pb 33
2540 Tolga         tlf: 62 48 03 55    www.feste.no

Indeks: Antall: Rev. gjelder: Dato: Sign.:

Sak nr.: Tegn. nr.: Dato:Sign.: HB/SR/KOT
Målestk.:

Jølster kommune

Koordsys: Euref89 sone 32 28202 8.3.2

INFRASTRUKTUR/BEBYGGELSE
VASSENDEN

01.10.08
1:15 000

Tegnforklaring
Boligbygg
Landbruk
Offentlig/Almennyttig
Service/Næring
Byg, ukjent bruk
Gang- Sykkelvei
Veger
Sti
Traktorveg
Høyspentlinjer



Landskapsanalyse for Jølster kommune Analyse Vassenden75

I og inn mot tverrdalene i sør fi nnes mange stier og 
traktorveger.
I lia mot nord går en gjennomgående og markert 
høyspenttrasè. 
En markert høyspenttrasè fi nnes i lia, på sørsiden av 
Jølstravatnet, fram til Garden.

Vassenden har forholdsvis konsentrerte områder 
med boligbebyggelse. Boligbebyggelsen fremstår 
i all hovedsak som feltutbygginger eller som 
samlinger med boliger.
Landbruksbebyggelse fi nnes i liene mot nord, samt i 
dalen og på elveslettene sør for Vassenden sentrum.

Største konsentrasjon av offentlig/allmennyttig 
bebyggelse fi nnes i Vassenden sentrum. Dette er 
bebyggelse med forholdsvis store bygningsenheter.

Service/næring fi nnes ved Langhogane, i 
Hjelmbrekka, på Jølstraholmen og i sentrum. 

8.3.3 Områdekarakter, tegn.nr. 8.3.3
Kartet viser hvilken karakter de ulike områdene i 
Vassenden har, ut i fra type bebyggelse, og hvordan 
områdene oppfattes.

Vassenden domineres av områder med 
kulturlandskapskarakter. Disse områdene er spesielt 
fattbare, i den bratte lia nord for Jølstra. Områdene 
preges av dyrkamark/beite og fremstår til dels med 
et småskala preg.
Områder med boligkarakter er i all hovedsak 
lokalisert til felt og i mindre klynger. Boligfeltene 
er lokalisert til Langhogane, Hjelmbrekka og 
Vassenden(Årset). 
To mindre områder med klyngekarakter ligger på 
sørsiden av Jølstravatnet. Disse er knyttet opp mot 
jordbrukslandskapet og området med offentlig 
bebyggelse.
Områder med offentlig karakter fi nnes sør 
for Jølstra og Jølstravatnet, og inneholder 
skolebebyggelse og kirke/kirkegård. I tillegg 
fi nnes det et mindre, men viktig, grøntområde ved 
Jølstravatnet - rasteplassen i Vassendenbukta.
Områder med karakter av service/næring er 
lokalisert langs E39, ved Hjelmbrekka og 
Jølstraholmen. Sør for Jøstraholmen, og godt synlig 
i lia, fi nnes alpinanlegget med heiser, nedfarter og 

Landskapsrom 1 - Jølstravatnet med omkransende fjell
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fritidsbebyggelse. Hotellet er det eneste i sentrum 
som fremstår som et område med servicekarakter. 
Utleiehyttene vest for videregående skole samt 
campingplassen ved brua og campingen ved 
Jølstravatnet er områder med servicekarakter sør for 
Jølstra.
Det fremstår et lite område i Vassenden med 
sentrumskarakter. Dette er området på sørsiden av 
E39, som strekker seg fra Elvetun til Firda billag.

8.3.4 Områder/plasser, tegn.nr. 8.3.4
Vassenden sentrum ligger i overgangen mellom 
Jølstravatnet og dalen sørvestover langs Jølstra. 
Jølstravatnet og omkransende fjellsider danner 
hovedtrekkene for området. Vassenden er et møte 
mellom Jølstravatnet og daldraget mot sørvest.
Det omkransende kulturlandskapet med dyrka 
mark, beite og skogsområder, strekker seg helt inn 
til sentrum, og danner viktige vegetasjonsstrukturer 
for Vassenden. I tillegg kommer de offentlige 
og private grøntområdene i form av grasfl ater, 
grasrabatter, busk- og treplantinger, samt større 
vegetasjonsvolumer (bl.a. langs Jølstra). 
De offentlige områdene omfatter i stor grad 
grasrabatter langs E39, men også rasteplassen 
i Vassendebukta. Privathagene representerer 
størstedelen av vegetasjonsvolumene inne i sentrum. 
Plassene foran Elvetun og Coopen fremstår med 
åpne og grå fl ater. Det fi nnes ikke noe defi nert torg 
i sentrum.

Områder for gående/syklende fi nnes i form av gang- 
og sykkelveg og delvis fortau langs E39 fra hotellet 
og vestover til Hjelmbrekka, samt nyanlagt gangveg 
langs sørside-vegen fram til skola. Gangvegen er 
skilt fra kjørevegen med grasrabatt, samt bruk av 
opphøyd kantstein i ”sentrum”.

Rasteplassen i Vassendenbukta er det eneste 
offentlige grønne området på Vassenden. Her er det 
både kontakt med vannet, brygge og parkområde. 
I tillegg til rasteplassen, fi nnes det naust og smale 
strandområder langs sørsiden av Jølstravatnet. Dette 
er områder for sjøkontakt, bading og båtliv.

Områdene som er tilrettelagt for parkering er 
i all hovedsak knyttet til bygg med salg og 
servicefunksjoner (Elvetun, Coopen, Hotellet og 
Firda billag). Dette er åpne, asfalterte plasser.

Vassenden sentrum

Gangvegen forbi Jølstraholmen

Gangareal og parkeringsplass på samme område utenfor
Elvetun

Kjørearealene er knyttet til E39 og Sørsidevegen. 
Vegarealet fremstår med åpent og grått preg 
gjennom sentrum.
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8.4 Møte med- å komme til Vassenden

En viktig del av oppfattelsen av et sted får man 
fra atkomstvegen. For Vassenden sin del vil møtet 
med/oppfattelsen av stedet hovedsakelig være fra 
E39. Førsteinntrykket og forståelsen av et sted, er 
etter vår mening viktig i forhold til et steds identitet 
og særpreg.

Nr1: Fra øst annonserer sentrum seg med 50 km/t 
sone. Jølster hotell fremstår som et signalbygg for 
Vassenden sentrum.

Nr2: E39 oppfattes som en veg gjennom 
sentrum. Hotellet er fremdeles et blikkfang for 
sentrumsområdet.

Nr3: I krysset med sørsidevegen oppfattes det at 
man er i et sentrum. Servicefunksjoner som bank 
og butikk, samt gang-/sykkelveg langs kjørevegen 
viser sentrum Vassenden.
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Nr4: E39 fra vest gir det første møtet med 
et boligområde, Langhogane og en 70 km/t 
fartsgrense. Dette er et forvarsel på snarlig møte 
med Vassenden sentrum.

Nr5: Etter en overgangssone fra Langhogane 
møtes vi av det neste boligområdet Hjelmbrekka. 
Industriområdet ved E39 ønsker velkommen til 
Vassenden.

Nr6: Jølstraholmen og Statoil ønsker velkommen til 
Vassenden. Eller er dette Vassenden sentrum? 

Nr7: Endelig i Vassenden sentrum, hvor Coop 
marked, fortau og gang-/sykkelveg tilkjennegir at 
dette er sentrum. Landevegspreget er påfallende 
gjennomfør i hele Vassenden sentrum.
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8.5 Stedsanalyse

8.5.1 Kvaliteter og uavklarte situasjoner, 
tegn.nr. 8.5.1
Basert på den overordna landskapsanalysen og de 
mer detaljerte registreringene (gjennomgangen) av 
Vassenden, er det gjort en landskapsfaglig vurdering 
for å komme fram til områder med kvaliteter og 
uavklarte situasjoner på Vassenden. Disse vises i 
kartet, og omfatter områdene:

Kvaliteter:
De sjønære områdene på sørsiden av Jølstravatnet, 
rasteplassen i Vassendenbukta, samt selve 
Jølstravatnet er klare kvaliteter.

Jølstraelva med sideareal og vegetasjonsstrukturene 
langs elvekanten er kvaliteter på Vassenden.

Grønnstrukturene i sentrum, i form av privathager 
danner gode overganger(grønne vegger) mellom 
vegareal og boligområder.

Jølster hotell (ikke tilbygget) har kvaliteter i form 
av særpreget arkitektur og sin lange historie som 
overnattingssted og skyss-stasjon.

Uavklarte situasjoner:
Områdene knyttet til sentrumsbyggene Elvetun og 
Coop, samt vegarealet gjennom sentrum, fremstår 
som åpent og utfl ytende. 

Høye og pregløse master samt lysarmatur, gir ikke 
inntrykk av sentrum som er positivt opparbeidet.

Tilbygget til hotellet bryter med stil og særpreg, og 
virker ødeleggende på det estetiske uttrykket og det 
historiske særpreget.

Tett vegetasjon langs Jølstra hindrer visuell kontakt 
med elva og vassdraget.

Områder som ikke er med på kartet:
Jølstraholmen, med bensinstasjon og annen 
næringsvirksomhet. Store grå, åpne asfaltfl ater som 
er lite defi nerte. Dårlig eller ingen byggeskikk. 
”Kjøpesenter” etablert utenfor ”sentrum”.

Hjelmbrekka boligfelt. Dårlig styring på byggeskikk 
(fargebruk, skala, materialer)

Næringsområder nære E39 preges av utfl ytende, 
grå, åpne arealer. Dårlig eller ingen byggeskikk.

8.5.2 Identitet og særpreg, tegn.nr. 8.5.2
Vassenden sin beliggenhet ved Jølstravatnet, med de 
spektakulære omkringliggende fjellene, gir stedet 
stort særpreg. Sentrum ligger i overgangen 
mellom fjord og dalbunn. Kulturlandskapet, i de 
bratte lisidene, er unikt i landssammenheng.  
Jølster hotell har en gang vært et signalbygg og 
skyss-stasjon. Vassenden var på samme måte som 
Skei, et viktig vegkryss.
I dag fremstår Vassenden mer som en forstad til 
Førde, uten noe klart defi nert sentrum, mye på 
grunn av servicetilbudet ved Jølstraholmen.

Jølstra - en fl ott kvalitet for Vassenden

Jølster hotell, - tilbygget som bryter med den kvaliteten som 
det opprinnelige bygget står for.
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8.5.3 Verdi/sårbarhet, tegn.nr. 8.5.3
Det er gjort vurderinger av områdene innenfor 
planområde Vassenden, med tanke på verdi 
og sårbarhet. Disse vurderingene er gjort ut 
i fra et landskapsfaglig ståsted. De tematiske 
registreringene i landskapsanalysen er lagt til grunn 
for våre vurderinger, samt stedets karakter og 
identitet.

Områder med stor verdi:
 Generelt har hele Jølstravatnet med   
 tilhørende strandsone stor verdi. 

1. Småskala kulturlandskap nord for   
 eksisterende boligfelt.

2. Kulturlandskap med gårdsbebyggelse   
 – mellom boligfeltene på Vassenden og   
 Hjelmbrekka.

3. Rasteplassen og kaifronten i    
 Vassendenbukta.

4. Jordbrukslandskap og strandsone med naust  
 og strandområder.

5. Jordbrukslandskap og strandsone med naust  
 og strandområder 

6. Jølstra med sideareal

Områder med middels verdi:
7. Småskala og kulturpåvirka landskap som  
 danner overgangssone mellom  vatnet og  
 fjellet. 

8. Småskala jordbrukslandskap mellom   
 eksisterende boligfelt på Vassenden.

9. Vegetasjonsstrukturer/grønne volum i form  
 av privathager på nordsiden av E 39.

10. Vegetasjonskledd og kulturpåvirket område  
 som danner overgangssone mellom to mer  
 åpne kulturlandskapsområder. 

Områdene som ikke er gitt noen verdi er ikke 
”verdiløse”, men er områder som inngår i stedets 
helhet. Dvs. disse områdene kan ikke utvikles 
ukritisk uten at dette kan gi negative virkninger for 
Vassenden som sted. 

Sårbarhet i forhold til tiltak/inngrep.
Områdene merket 1 og 2 har stor sårbarhet i 
forhold til gjengroing og til utbygging. Dette 
er forhold som vil endre områdendes småskala 
kulturlandskapskarakter. 
Områdene nr 3, nr 4 og nr 5, har stor sårbarhet i 
forhold til utbygging og tiltak i strandsona, samt 
gjengroing av den åpne dyrkamarka.
Område nr 6 har stor sårbarhet i forhold til tiltak i 
selve elveløpet og på elvebreddene. 
For områdene nr 7, nr 8, nr 9 og nr 10, vil disse 
være sårbare i forhold til endringer som ikke er 
tilpasset de enkelte områdenes karakter.

8.5.4 Forslag til utvikling på Vassenden,
Tegn. nr. 8.5.4
Utvikling/skissering av forslag til tiltak/forbedringer 
på Vassenden.

1 Utvikling av boligfelt mellom de to 
eksisterende boligfeltene på Vassenden. Det er 
viktig at nyetableringen ikke strekker seg for langt 
opp i lisida, med tanke på å opprettholde det viktige 
småskala kulturlandskapet. Området må vurderes i 
forhold til eventuell skredfare og sikringstiltak mot 
ras.

2 Utvikling av boligfelt på nordsiden av 
Jølstravatnet, øst for eksisterende boligfelt på 
Vassenden. Området må vurderes i forhold til 
eventuell skredfare og sikringstiltak mot ras.

3 Etablering av boligområde på sørsiden av 
Jølstravatnet, i nær tilknytning til skola og sentrum. 
Viktig at bebyggelsen legges godt i terrenget og 
at mest mulig av den eksisterende trevegetasjonen 
beholdes.

4 Utvikling av boligfelt mellom Langhogane 
og Hjelmbrekka. Feltet bør legges på østsiden 
av åsryggen. I tillegg bør det etableres en 
skjermingssone mellom E39 og boligfeltet.
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5 Vassenden sentrum. Her bør planene, som 
ble utarbeidet for Vassenenprosjektet, og som ikke 
er blitt realisert, videreføres. 
Forslag til utvikling:
a. Plante gatetrær i rabatten mellom E39 og  
 gang- og sykkelvegen, samt plante trær i  
 rabatten mot rasteplassen.

b. Bryte opp de monotone asfalt-fl atene   
 rundt Elvetun og Coopen; med    
 bl.a. planting av vegetasjon, etablere   
 sitteplasser, kunstnerisk utsmykking, osv.

c. Etablere ”torgplass”/møteplass på   
 strekningen Elvetun – Coopen, eller foran  
 et av byggene.

d. Etablere ny belysning gjennom ”sentrum”.

e. Skjøtsel/rydding av vegetasjonen langs   
 Jølstra, både mot E39 og mot elva.

f. Gjennomføre etableringen av tursti langs  
 elva.

g. Forsterke sentrum vestover fra Coopen,   
 ved å tilrettelegge for service og salg.   
 legge boligfunksjoner på nordsiden av E39.
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Etablering av gatetrær ved rasteplassen i Vassendenbukta

6 Utvikling av skole. Nærområdet sør og vest 
for skola bør sikres for fremtidig utvidelse/utvikling 
av skola. Dette arealet ligger med god nærhet til 
skola og grønnstrukturene ned mot vannet, på begge 
sider av skola, opprettholdes.

7 Utvikling av aktivitetshall og barnehage 
er knyttet til den videregående skola. Området i 
skogholtet sør for skola, tåler en stor bygningsmasse 
uten at denne blir fremtredende og dominerende i 
landskapsbildet. Øst for skola ligger et område som 
er egnet til utbygging for barnehage.

8 Område for turistnæringsvirksomhet bør 
legges sør for Jølstraholmen og Jølstra. Dette vil 
være med på å styrke den turistnæringsaktiviteten 
som allerede fi nnes i området.

9 Nærings/industriområde vest for område 4, 
bør etableres på de slake områdene mot nordvest. 
I dette området bør det tillates etableringer av 
mindre og lite støyende industri/næring. Tyngre 
industrietableringer bør lokaliseres til Moaområdet i 
sør.
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10 Område for utvikling av småbåthavn bør 
etableres på den eksisterende campingplassen. Deler 
av området brukes i dag som småbåthavn. 
11 Områdene ved Gjesthalla og 
strandområdene mot brua, bør kontinuerlig skjøttes 
og vedlikeholdes. 
12 Rasteplassen i Vassendenbukta bør gis en 
kontinuerlig skjøtsel og vedlikehold. Området bør 
få enhetlig skilting/informasjonstavler (Viktig å få 
skiltet til attraktive områder rundt Jølstravatnet og 
områder på Vassenden.)
I tillegg vil området styrkes hvis det skapes 
aktivitet/etableres næringsvirksomhet i Blåhuset.
13 Utvikling og restaurering av Jølster hotell 
for å fremheve Vassenden som historisk skyss-
stasjon og knutepunkt på vestsiden av Jølstravatnet.
14 Området på Jølstraholmen bør 
opparbeides og forskjønnes med bl.a. nedtoning 
av bensinstasjonen og de store åpne arealene rundt 
denne.

Plan for utvikling av Vassenden - utarbeidet av Vassendenprosjektet på 1990-tallet
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