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Vedlegg 1. Infrastruktur i Nigardsbreen naturreservat 

 
Nigardsbreen naturreservat har fleire tekniske anlegg og inngrep: 

Brevegen med opparbeidd parkering er det største inngrepet i naturreservatet og 

går frå starten av verneområdet i aust (Nr 1) til parkeringsplassen (Nr 2). I 

tillegg finst fleire tekniske anlegg innan vernegrensa. 1750-morena (den ytste 

moreneryggen) er gjennomskoren av ein bilveg fleire stadar, m.a. mot 

Mjølvergrendi (Nr 3) og campingplassen Brevegen har også eit toalettanlegg ved 

parkeringsplassen ved enden av vegen (Nr 2). 

 

Brevegen AS har òg eit naust i sørenden av vatnet for vinterlagring av 

turistbåten «Jostedalsbrypa» og «Vetlarypa» (Før nr 2). I samband med 

turistbåt-trafikken på vatnet er det oppført to bryggjer, ei av betong med 

tilhøyrande flytebryggje (av tre) ved parkeringsplassen (nr 2) og ei flytebryggje 

av tre på nordsida av vatnet som Brevegen AS eig. Ved starten av vegen har 

Brevegen AS ein vegbom (Nr 3).  

 

Jostedalen Historielag restaurerte i 2009 eit gamalt kvernhus som står like ved 

den kommunale brua og vegen til Mølvergrendi (Nr 3). 

 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har oppført eit par hytter ved 

Nigardsbrevatnet, og har også eit enkelt lite byggverk med ulike installasjonar og 

utstyr i samband med forskingsaktivitet ved Breelva innfor vatnet (Nr 1).  

 

Den kommunale vegen til Mjølvergrendi med bru over Nigardsbreelva ligg inne i 

naturreservatet over ei strekning på ca. 300 meter (Nr 3). 

 

Det står seks private hytter i dei austlege delane av verneområdet . Eit par 

sidevegar frå Brevegen fører fram mot nokre av disse hyttene. Det er òg framført 

kloakkleidning. Noko av campinganlegget til Nigardsbreen Camping ligg innanfor 

vernegrensa heilt i aust, og det står to lagerbygg ved vegen til Mjølvergrendi 

innfor naturreservatet (Nr 3).  

 

Ei kraftlinje går inn til ei av hyttene i nedre delar av reservatet (Nr 3).  
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Det står oppført skilt ved bomvegen, om informasjon om kostnaden (Nr2). 

Det står skilt om farane ved Nigardsbreen og kva skilt inne i naturreservatet 

betyr ved parkeringsplassen. Toalettanlegg og moglegheita for båttransport er 

også skilta (Nr 2).  

 

Vidare innover i naturreservatet er det skilt som viser kor ein kan få guida turar 

på isbreen og i frå mai til oktober er det sett opp fareskilt med internasjonale 

sperringar ved breporten og langs ved breelva, mest på høgre sida (Nr 1). 

Jostedalen Breførarlag har ei gangbru over Breelva innfor vatnet. Denne vert tatt 

ned vinterstid (Nr 1). 

 

I tillegg er det fleire mindre klopper av treverk, nokre med rekkverk, og stenger 

med tau mellom punkt 2 og 3.  
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Figur 1 Nigardsbreen naturreservat har i hovedsak 3 delområder som er prega av 

større anlegg. Nr 1: Klopp, skilt til guida tur, skilt og markering til «viewpoint». 

Nr 2: Parkeringsplass, toalettanlegg, brygge båt, skilt om farane. Nr 3 Bilveg, 

bom med skilt, skilt til Nigardsbreen, kommunal veg, hytter, avløpsanlegg, 

kraftlinje, kvernhus) I tillegg er det nokre treklopper med rekkverk og stenger 

med tau frå parkeringsplassen og fram langs brevatnet, og overvintringsplass for 

båtane på nordsida av heimste enden på nordsida av vatnet.  


