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Breen og samfunnet



JOSTICE målsettinger

Undersøke hvordan 
klimaendringer påvirker 
Jostedalsbreen fram til 2100
�massebalanse og avrenning

�breareal og volum

�Samfunnspåvirkninger av 
disse endringer på blant 
annet vannkraft, turisme 
og landbruk



Breen og samfunn gjennom tidene

�Som inspirasjon 
for kunstnere

�Trussel
�Turistattraksjon
�Stedsidentitet
�Vannforsyning
▸Jordbruk
▸Drikkevann
▸Vannkraft

Untere Grindelwaldgletscher, Caspar Wolf 1774



Breen som turistattraksjon
En av hovedattraksjonene i Fjord Norge

› Jostedalsbreen er ekstremt viktig for 
verdiskaping i området
› 600 000 besøkende i året i 

nasjonalparken (2006)
› Breføring
› Fjellturer
› Skiturer
› Elverafting

› Reiselivets verdiskaping i de 4 
kommunene nær 360 millioner NOK i 
2018

› Også viktig for friluftsliv blant bosatte i 
regionen, og viktig del av stedsidentiteten

Foto: Torgeir Sørmo/Breogfjell



Breen som vannleverandør

Østlandet sommeren 2018

Meanwhile in Stardalen



Breen som kraftleverandør

�15% av vannkraften i Norge 
kommer fra vassdrag breer i 
nedbørsfeltet.

�Andelen smeltevann fra breer i 
disse nedbørsfeltene har økt 
de siste årene 

�Jostedalsbreen leverer vann til 
fire store kraftverk og en rekke 
nye småkraftverk

Foto: Statkraft



Den farlige breen
�Flommer og jøkullaup
▸Storflommen i Jostedal 1979
▸Jøkullaup i Fjærland i 2004
▸Evakuering i Fortun 2015 pga jøkullaupfare
▸Dødsfall foran Nigardsbreen 2014 og 2018



Foto: Jostein Aasen/NVE

NVE var på befaring i august 2021, 
«vurderer ikke situasjonen som 
dramatisk, men vil følge med på sjøens 
utvikling. Kommunen er orientert»



Samfunnsmessige konsekvenser av 
endringene på Jostedalsbreen
�Det finnes i dag lite forskning på konsekvensene for turisme av 

smeltende isbreer
▸Dermed få effektive tilpasningsstrategier

�Allerede er konsekvensene merkbare
▸Utfordringer med sikkerhet ved brattere brefall
• Vanskelig å gjennomføre lav-terskel besøk ved breen

�I jordbruket kan endringer i smeltevann gi både flomproblemer 
(jøkullaup) og tørkeutfordringer

�For kraftproduksjon vil økt smelting kunne føre til midlertidig økt 
produksjon, før det vil avta permanent
▸Endring i avrenningsmønster?

�Å vite hvordan brearmene vil oppføre seg i fremtiden er nødvendig 
for å utarbeide bærekraftige, langsiktige strategier for videre drift 
og investeringer
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Er det viktig for dere å 
komme nært breen?
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Ville dere fortsatt 
reist til Jostedalen 

hvis dere bare kunne 
sett breen på 

avstand?
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Ville dere fortsatt 
besøkt Nigardsbreen 
hvis dere måtte gå 2 
timer for å komme 

bort til breen?

Eksempel på påvirkning reiseliv: Undersøkelse ved 
Nigardsbreen sommeren 2020



Eksempel på påvirkning reiseliv: Undersøkelse 
ved Nigardsbreen sommeren 2020

isras
og steinsprang?



Caseområder

1. Jostedalen (turisme (jordbruk))

2. Fjærland (turisme og jordbruk)

3. Stardalen (jordbruk)

4. Oldedalen (turisme og 
(jordbruk?))

5. Veitastrond (jordbruk)

13

1

2

3

4

5



Fremgangsmåte

�Projeksjoner for fremtidig utbredelse av brearmer

�Meteorologisk fremskrivning av lokalklimaet

�Basert på deltakelse fra lokalt næringsliv og samfunn i de fem 
bygdene
▸Intervju og gruppediskusjoner med nøkkelpersoner og interessenter

•Rette fokus på hvilke kategorier av breendringer og klimaendringer vi skal 

lage framskrivninger for, og områder som er viktige å fokusere på.

▸Med kunnskap og informasjon fra nøkkelpersoner i bygdene vil vi undersøke i 

hvor stor grad endringene vil være påvirke landbruk, turisme og 

kraftproduksjon. 



Innspill til konsekvenskategorier – Hva vil bli 
påvirket av endringene?
�Konsekvenser kan være
▸Midlertidig økt vassføring, inntil den blir redusert

•Kan gi bedre vekstvilkår for jordbruk i tørkesomre, men vil kunne bli kritisk når 

smeltevann fra breene blir borte (hvor avhengig er jordbruket av brevann?)

▸Jøkulhlaup – Supphelledalen 2004, bredemte sjøer

▸Endret avrenningsmønster

▸Stedsidentitet når breen forsvinner?

�Hva slags kunnskap er nyttig for dere?
▸Hvilke områder av breen er det viktig å få kartlagt først?

▸Er det allerede noe dere er obs på?

▸Finnes historiske værdagbøker?

▸Værstasjoner?



Spørsmål *l gruppediskusjon

Reiseliv

- Er det andre grunner enn å se/komme nær breene som trekker
turister til dalen?

- Har dette endret seg i løpet av de siste 10 årene?
- Er det en økning i trafikken på stiene inn til de ulike breene

(Briksdalsbreen og Brenndalsbreen)?
o Hvilke utfordringer gir det?

- Fører bre-krympinga til flere potensielt farlige situasjoner for
turistene?
o Blir turistene informert omdette og tar de hensyn?

- Kva slags type endringar i vær og klima vil påverke turismen?
- Hva slags kunnskap om breutvikling og klima er nyttig for

reiselivet?
- Finnes det områder av breen det er spesielt viktig å få kartlagt?

Erdet noenspørsmål vi har glemt å stille?

Landbruk
- Merket dere forskjell under tørkesommeren i år og i 2018 på

jorder der markvasstanden påvirkes av vassføringa i Oldedalselva
og der den ikke gjør det?

- Er det bønder som har dagbøker/logg over nedbør og vasstand?
- Andre virkninger av breene for jordbruket (temperatur,

vind, løsmasser)?

Naturfare

- Fører bresmeltingamed seg noen faremoment for dere som bor
her?

- For turistene?
- Har de noen tanker om Jøhkullaup og hvor det ville være

kritisk?
- Finnes det områder av breen det er spesielt viktig å få kartlagt

for ulike type risikoer?



Takk!

Kontakt: 
�Halvor Dannevig,  97676397 hda@vestforsk.no -

Vestlandsforsking
�Tone Rusdal 90281831 tru@vestforsk.no - Vestlandsforsking 

�Jacob Clement Yde (prosjektleder) Jacob.Yde@hvl.no - HVL

�Mette Kusk Gillespie Mette.Kusk.Gillespie@hvl.no - HVL
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