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Verneplan IV for vassdrag
Ved Stortingets behandling av Verneplan III (St.prp. nr
89 (1984-85)) ble det vedtatt at arbeidet skulle videre-

føres i en Verneplan IV. Som for tidligere verneplaner
skulle Olje- og energidepartementet (Oed) ha ansvaret for
å samordne, utarbeide og legge fram planen for regjering
og storting, men i nært samarbeid med Miljøverndepartementet.
Det ble reoppnevnt et kontaktutvalg for vassdragsreguleringer med vassdragsdirektøren som formann. NVE fikk i
oppdrag å skaffe fram nødvendig grunnlagsmateriale og
opprettet i den forbindelse en prosjektgruppe som har
forberedt materialet for utvalget.
Prosjektgruppen har bestått av forskningssjef Per Einar
Faugli, NVE, antikvar Lil Gustafson, Riksantikvaren,

vassdragsforvalter Arne Hamarsland, fylkesmannen i Nordland, kontorsjef Terje Klokk, DN (avløst 01.01.90 av
førstekonsulent Lars Løfaldli, DN), overingeniør Jens
Aabel, NVE og med seksjonssjef Jon Arne Eie, NVE som
formann og avdelingsingeniør Jon Olav Nybo som sekretær.
Vurdering og dokumentasjon av verneverdiene har, som for
de andre verneplanene, vært knyttet til følgende fagområder; geofaglige forhold, botanikk, ferskvannsbiologi,
ornitologi, friluftsliv, kulturminner og landbruksinteresser. I mange av vassdragene har det vær nødvendig å
engasjere forskningsinstitusjoner eller privatpersoner
for å foreta undersøkelser og vurdering av verneverdier.
En del av det innsamlede materialet er publisert i insti-

tusjonenesegne rapportserier,men noe er også publisert
i NVEs publikasjonsserie.
Rapportene er forfatternes produkter. Prosjektgruppen har
kun klargjort dem for trykking. På grunn av økonomiske
forhold er enkelte rapporter blitt trykt i ettertid.

Jon Arne Eie
Prosjektgruppens formann

Omslagsbilde: Månadalen, Frafjordvassdraget
Foto: Jon Arne Eie
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SAMMENDRAG
Denne rapporten omhandler resultatene fra friluftsliv/reiselivsundersøkelser av vassdrag i nordre
Nordland i tilknytning til Verneplan IV.
Det er foretatt en friluftsliv/reiselivsvurdering av tilsammen 25 vassdrag i nordre Nordland.
Vassdragene er klassifisert etter en firestjernes skala.
Vassdragene som er klassifisert er:
Laksåga, Sagelva, Groelva, Trollelva, Elv fra Lappvatnet, Bonnåa, Lommerelva, Musvikelva,
Varpelva, Elv fra Kilvatnet, Elv fra Brennvikvatnet, Elv fra Storvatnet, Kjeldelva, Heggedalselva,
Åelva, Melaelva, Alsvågvassdraget, Fiskebølvassdraget, Farstadvassdraget, Sørvågvassdraget og
Avatnet.

ABSTRACT
This report describes results of studies of outdoor recreation and tourism in relation to watercourses in
the northern part of the Norwegian county of Nordland, carried out in connection with the 4th
Norwegian National Protection Plan. A total of 25 watercourses have been evaluated with respect to
outdoor recreation and tourism. Their conservation status is assessed on a 4-point scale.
The following watercourses have been classified: Laksåga, Sagelva, Groelva, Trollelva, the river
below Lappvatnet, Bonåa, Lommerelva, Muskvikelva, Varpelva, the river below Brennvikvatnet, the
river below Storvatnet, Kjeldelva, Heggedalselva, Åelva, Melaelva, Alsvågvassdraget,
Fiskebølvassdraget, Farstadvassdraget, Sørvågvassdraget and iwatnet.
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NAVN PÅ VASSDRAG

Navnene på de vassdrag som er beskrevet i denne rapporten skiller seg delvis ut fra de
navn som er brukt senere i forbindelse med Verneplan IV for vassdrag. I NOU 1991:12
benyttes følgnede navn på de vassdragene i Nordland som er beskrevet i denne rapporten:
Sagelva
Groelva
Trollelva
Lappvasselva (Elv fra Lappvatnet)
Bonnåa
Lommerelva
Varpavassdraget(Varpelva)
Forsåelva (NB: I rapporten omtalt som Elv fra Kilvatnet)
Brennvikvassdraget (Elv fra Brennvikvatnet)
Rånaelva (NB: I rapporten omtalt som Elv fra Storvatnet)
Kjeldelva
Heggedalselva
Sneiselva
Bresjeelva (Elv i Bresjedalen)
Vassdraget til Vestpollen/Innerfjorden (Vestpollvassdraget)
Gardselva
Åelva
Melaelva
Alsvågvassdraget
Fiskebølvassdraget
Farstadvassdraget
Sørvågvassdraget
Åvassdraget (Avatnet)

FORORD
Denne rapporten er en fagrapport om friluftslivsog reiselivsinteressene i 38 vassdrag i Nordland.
Dette er 38 av de 44 vassdragene som er med i Verneplan IV
for vassdrag i Nordland.
Rapporteringen

er utført

på følgende

måte:

Del I; gir en oversikt over metodene i det
faglige arbeidet og en samlet vurdering av friluftslivs- og
reiselivsinteressene i vassdragene.
Del II; rapport for 13 vassdrag i Søndre Nordland, d.v.s.
sør for Fauske.
Del III; rapport for 25 vassdrag i Nordre Nordland, d.v.s.
nord for Fauske.
Arbeidet er basert på befaring i de fleste vassdragene samt
muntlige og skriftlige kilder. Gjennomsnittlig tid til
befaringer har vært knapt én dag pr. vassdrag. Det skriftlige
materialet og muntlige opplysninger er gitt fra kjentfolk,
aktuelle organisasjoner og lokalsamfunn.
Cand. scient Hans Olav Bråtå har skrevet vassdragsrapportene
for Søndre Nordland del II (13 vassdrag).
Cand. real Ellen-Birgitte Strømø har skrevet vassdragsrapportene for Nordre Nordland, del III ( 25 vassdrag).
Begge har arbeidet i det forskningsmiljøet som er bygd opp på
Lillehammer i forbindelse med NTNF's forskningsprogram om
"Miljøvirkninger av vassdragsutbygging",under ledelse av Jon
Teigland . Dette forskningsmiljøet er nå gått inn i Norsk
institutt for naturforskning, NINA.
Kontorfullmektig Kristin Børresen har maskinskrevet de fleste
rapportene og har bistått med øvrige praktiske gjøremål.
Vi vil i tillegg takke alle som har bidratt med opplysninger
av stor verdi for resultatet.

Lillehammer, 12.juli 1989
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VASSDRAGSRAPPORTER - NORDRE NORDLAND
Laksåga
Sagelva
Groelva
Trollelva
Elv fra Lappvatnet
Bonnåa
Lommerelva
Muskvikelva
Varpelva
Elv fra Kilvatnet
Elv fra Brennvikvatnet
Elv fra Storvatnet
Kjeldelva
Heggedalselva
Sneiselva
Elv i Bresjedalen
Vestpollvassdraget
Gardselva
Åelva
Melaelva
Fiskebølvassdraget
Farstadvassdraget
Servågvassdraget
Åvatnet

19
35
47
63
73
85
103
121
135
157
175
191
207
225
243
259
275
291
307
327
343
361
377
393
413

Litteratur

429

Alsvågvassdraget
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1. INN DNING
Begrensede ressurser gjør at det faglige arbeidet med
friluftslivs- og reiselivsinteressene i Nordland fylke er
begrenset til 37 av de 43 vassdragene som inngår i Verneplan
IV.
De vassdragene som ikke er beskrevet i denne rapporten,
er vassdrag hvor friluftslivsinteressene er blitt godt
dokumentert tidligere, f.eks. i Samla Plan eller i
konsesjonssøknader.
Det samme gjelder noen vassdrag hvor
utbyggingsinteressene er meget små.
I tillegg er det blitt foretatt befaring i og
opplysningsinnhenting fra ytterligere 5 vassdrag, nemlig:
Borgevassdraget, Vestvågøy kommune
Førevassdraget, Bø kommune
Frøskelandvassdraget, Sortland kommune
-Buksnesfjordvassdraget, Andøy kommune
Lomsdalsvassdraget, Brønnøy kommune
Dette er vassdrag som var oppført som aktuelle verneplan-IVvassdrag på den første objektlista fra NVE, men som senere
ble tatt ut av verneplanen. Det er derfor ikke skrevet
rapport fra 4 av disse vassdragene, men de innsamlete
opplysningene blir oppbevart. For Lomsdalsvassdragets del er
det skrevet vassdragsrapport som er vedlagt denne rapporten.
(Inngår i del II).Årsaken til dette er at oppdragsgiver
ønsket dette i tilfelle Lomsdalsvassdraget skulle bli aktuelt
for vurdering igjen.
Reiselivsundersøkelsene er begrenset til kartlegging av den
betydning det enkelte vassdrag har for det na rba r
reiseliv.
Fig. 1 gir en oversikt over vassdragene som inngår i
Verneplan IV i Nordland. Av figuren framgår også hvilke
vassdrag det er foretatt friluftslivs og
reiselivsundersøkelser i.
-
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IKKE UNDERSØKTE VASSDRAG:
Urvollelva
Kjerringåga
Gjervaelva
Reipelva
Hellemovassdraget
Vassjaelva
TEGNFORKLARING:

=vassdrag som er undersøkt
0=vassdrag som ikke er undersøkt
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FIG. 1: VASSDRAG SOM INNGÅR I VERNEPLAN IV I NORDLAND
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2, FRILUFTSLIVSBE
REPET
Begrepet friluftsliv er her avgrenset slik Stortingsmeldinga
om friluftsliv gjør det. (St.meld. nr. 40, 1986-1987). Med
friluftsliv menes da opphold og fysisk aktivitet i fritiden
med sikte på miljøforandring og naturopplevelse.
Følgende aktiviteter defineres innunder friluftslivsbegrepet
når de foregår i fritiden og i naturpregete omgivelser:
Turer til fots
Skiturer
Bær- og soppturer m.v.
Naturstudier, naturfotografering m.v.
Bading og soling utendørs
Roing, padling, seilturer og andre former for båtliv der
naturopplevelsene utgjør den viktigste delen
Fritidsfiske
Jakt
Skøyteløping på islagt vann
Løpe- og joggeturer
Turorientering
Sykkelturer
Rideturer
Lek og mosjon forøvrig

/
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3. METODIKK
Metoden som er brukt i arbeidet, bygger på erfaringene fra
Verneplan III, Samla Plan og et prosjekt som hadde til formål
å utarbeide en metode for konsekvensanalyser for friluftsliv
(Toftda1,1986).
Metodikken går i korthet ut på systematisk å kartlegge
viktige egenskaper ved vassdragene ut fra friluftslivsinteressenes synsvinkel og å veie disse ulike egenskapene
(kriteriene) sammen til en helthetsvurdering.
De faglige problemene ligger dels i valg av kriterier, dels i
nøyaktigheten og påliteligheten av registreringene og dels i
sammenveiingen av egenskapene til en helhetsvurdering for
friluftsliv og en for reiseliv.

3.1 DATAINNSAMLINGEN
Kartleggingen har foregått i følgende tre faser:
Innledende fase
I en innledende fase ble de aktuelle kommunene kontaktet pr.
brev, med ønske om tilbakemelding. Følgende opplysninger ble
etterspurt:
-Kommunale planer/andre planer for vassdragene
-Opplysninger om reiselivsbedrifter
-Opplysninger om naturbaserte severdigheter og kulturminner
-Navn på mulige kontaktpersoner innen friluftsliv/reiseliv
Responsen på henvendelsen var stort sett god, men enkelte
kommuner måtte purres på. Kvaliteten på det tilsendte
materialet var av varierende kvalitet.
På bakgrunn av opplysningene fra kommunen ble en rekke
kontaktpersoner og reiselivsbedrifter kontaktet.
Spørreskjema og kartvedlegg ble sendt for å innhente
opplysninger.Også her var responsen varierende.
Feltarbeidet
Feltarbeidet i Nordre Nordland skjedde i perioden 22.0607.07.88, og i Søndre Nordland i perioden 28.08-10.09.88.
For Nordre Nordland ble det foretatt befaring i 23
av de 25 vassdragene som inngår i Verneplan IV.
De vassdragene som ikke ble befart var
Muskvikelva i indre Tysfjord og Vestpollvassdraget på
grensen mellom Sortland - og Lødingen kommune. Disse ble
ikke befart pga tidspress og vanskelig tilgjengelighet. 6
vassdrag ble befart med helikopter.
I Søndre Nordland ble det foretatt befaring i 13 av de 16
vassdragene.
På grunn av begrensede ressurser ble det i gjennomsnitt brukt
under 1 dag pr. vassdrag til befaring.
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I tillegg til befaring av vassdragene ble administrasjonen i
de berørte kommuner og aktuelle personer forsøkt oppsøkt.
Dette kunne være representanter for friluftsnemnd, viltnemnd,
jeger- og fiskeforeninger, grunneierlag og andre med spesiell
interesse for eller kunnskap om friluftslivet og reiselivet i
området. Uheldigvis kolliderte feltperioden til dels med
fellesferien og sommerferie generelt, slik at svært mange av
de personer som var aktuelle å oppsøke ikke var tilstede.
A

lut ende

a e

Det meste av tida er gått med til etterarbeid

og

rapportskriving.Etterarbeidethar bestått i å kontakte
personer som ikke var tilstede under feltperioden, via brev
og/eller telefon. Som i den innledende fasen har responsen
vært varierende. Dette betyr at datagrunnlaget på enkelte
felter for enkelte vassdrag er dårligere enn for andre.

3.2 KRITERIER F R VERDIVURD R1NG AV FRILUFTSLIVSINTERESSENE
3.2.1H VEDKRITERIEROG VEKTLEGGINGENAV DEM
Undersøkelser i utlandet og i de senere år også i Norge,
viser at kriteriene som tidligere har vært brukt i
verneplanarbeidet er sentrale for friluftslivsinteressene.
Kriteriene kan sammenfattes til å omfatte:

OPPLEVELSESMULIGHETENEI VASSDRAGET
VASSDRAGETS EGNETHET FOR UL1KE AKTIVITETER
BRUKSVERDIEN I DAG
PLANSITUASJONENFOR VASSDRAGET
For hver av disse hovedkriteriene er følgende
delkriterier vurdert:

OPPLEVELSESMULIGHETER
landskapskvaliteter
fauna/flora
grad av påvirkning/urørthet
størrelse
kulturhistorie

EGNETHET
fysisk egnethet for ulike aktiviteter/tilgjengelighet
forekomst av bær og sopp
forekomst av fisk og jaktbart vilt

DAGENS BRUK
brukertall
brukergrupper (lokale/regionale/nasjonale)
innfallssteder
aktivitetsområder
aktiviteter
funksjon som friluftsområde
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* PLANSITUASJONEN
kommunale planer
verneplaner
andre planer/ønsker for området
Ved sammenveiingen av de ulike egenskapene eller kriteriene
ble hovedkriteriene ikke tillagt samme vekt.
Det ble generelt lagt størst vekt på opplevelsesmulighetene
og egnetheten. Bakgrunnen for dette er en antagelse om at
opplevelsesmulighetene/-kvaliteten og egnetheten er
grunnleggende forutsetninger for om et område er attraktivt
til friluftsliv eller ikke.
Dagens bruk blir imidlertid tillagt vekt på linje med de
andre hovedkriteriene når området har nasjonal bruksverdi
eller vassdragsområdet er meget viktig for det lokale/
regionale friluftslivet og det mangler alternative områder av
samme kvalitet.
Blant underpunktene er urørthet tillagt stor vekt fordi
urørte områder i dag omfatter forholdsvis små arealer. Det er
dessuten antatt at denne arealtypen har stor framtidsverdi,
dvs. urørte områder er spesielt verdifulle for framtidige
generasjoner.

3.2.2VERDIKATEG

RIER

G RANGERINGER

Hvert enkelt vassdrag er plassert i en av fire verdikategorier basert på kriteriene som er omtalt under kap.
3.2.1. Følgende verdikategorier blir benyttet:
****
***
**

MEGET STOR VERDI FOR FRILUFTSLIVET
STOR VERDI FOR FRILUFTSLIVET
MIDDELS VERDI FOR FRILUFTSLIVET
LITEN VERDI FOR FRILUFTSLIVET

Kriteriene for å rangere vassdragene på forskjellige nivå i
skalaen (meget stor - liten verdi) er i stor grad de samme
som i Samla Plan metodikken. Noen endringer er imidlertid
gjort. Rangeringen i denne rapporten bygger på følgende
krav til vassdragenes egenskaper:
****

MEGET STOR VERDI FOR FRILUFTSLIVET

Mangfoldet eller særpreget som vassdraget har, gjør at
opplevelsesverdien i landskapet sett i regionalt/nasjonalt
perspektiv er meget stor. Dette gjelder både
naturforholdene og eventuelle kulturpregete elementer.
Vassdragsområdet er et av de få gjenværende urørte
naturområder hvor regionale, eventuelt nasjonale,
friluftslivsinteresser er viktige eller forventes å bli av
betydning.
Vassdragsområdet er av en viss størrelse eller det henger
sammen med andre viktige friluftsområder. Det gjør at
variasjonene innen området gir et godt grunnlag for ulike
typer friluftsliv.
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Vassdragsområdet inneholder et av få gjenværende
landskapselementer, f.eks. fossefall, som har stor
opplevelsesverdi for friluftsliv- og/eller rekreasjonsinteressene.
Vassdragsområdet er meget viktig for det lokale/regionale
friluftslivet. Befolkningen mangler alternative områder av
samme kvalitet.
Vassdraget blir brukt til en enkeltaktivitet som det
landsmessig

eller nasjonalt

ikke finnes alternative

områder

for av tilsvarende kvalitet.
Vassdragsområdet alene eller knyttet sammen med andre
områder er av nasjonal/internasjonal verdi.

***

STOR VERDI

FOR FRILUFTSLIVET

Mangfoldet eller særpreget gjør at opplevelsesverdien i
landskapet er stor for friluftslivsinteressene.
Deler av vassdragsområdet er påvirket av varige inngrep,
men disse er av relativt liten betydning for friluftslivsog rekreasjonsinteressene.
Dagens bruk av området til friluftsliv er særlig stor, og
det finnes få alternative områder.
Vassdragsområdet er godt egnet til utøvelse av en rekke
aktiviteter.

**

MIDDELS

VERDI

FOR FRILUFTSLIVET

Områdets mangfold og opplevelsesverdier er typiske for
regionen.
Vassdragsområdet er betydelig påvirket av varige inngrep.
Området er middels egnet til å utøve forskjellige
aktiviteter.
Andre områder med minst tilsvarende egnethet og
opplevelsesverdi er lett tilgjengelig.
Dagens bruk er middels/liten.

LITEN VERDI

FOR FRILUFTSLIVET

Innen nedbørfeltet er det ikke spesielle opplevelseskvaliteter for friluftslivet.
Området er sterkt preget varige inngrep.
Området er lite egnet for friluftslivsaktiviteter og det
blir lite brukt.
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3.3 KRITERIER F R VERDIV RD RIN AV R I E IVSINT R

SENE

3.3.1 HOVEDKRITERIER G VEKT EGGIN EN AV D M
Vurderingen av vassdragenes verdi for reiselivet-er i stor
grad knyttet til næringsmessige og markedsmessige kjennetegn.
Opplevelses- og egnethetsvurderifigersett med forbrukernes
øyne er dekket i friluftslivsvurderingene.
Kriteriene som er brukt for å vurdere vassdragenes verdi for
reiselivet,er følgende:

* VASSDRAGETSVERDI FOR DAGENS REISELIV
VASSDRAGETSVERDI FOR DET FRAMTIDIGEREISELIV
* VERDIEN FOR DAGENS REISELIV
Ved fastsettelsen av dagens verdi har en basert seg på det
eksisterende omfanget av reiselivet i området, og den form
for tilknytning som reiselivet har til vassdraget.

* VERDIEN F R DET FRAMTIDIGE REISELIV
Fastsettelse av den framtidige verdien for vassdragene i
reiselivssammenheng er vanskeligere å bedømme.
Vi har ikke vurdert markedsgrunnlaget for framtidia satsing i
de enkelte områder eller den enkelte bedrift. Dette fordi det
faglige grunnlaget for slike vurderinger ikke er godt nok, og
fordi markedsvurderinger blir for omfattende innen
prosjektets rammer. Det er imidlertid utformet noen kriterier
til hjelp ved vurderingen av de enkelte vassdragenes
framtidige verdi i reiselivssammenheng.
Det ene kriteriet for vurdering av framtidsverdi er basert på
at dersom lokalsamfunn
eller re ionens f lk s m ndigheter
ønsker å bruke v ssdra et i r i eliv s mmenhen , så er det
naturlig å legge vekt på det. Det tillegges således meget
stor vekt dersom vassdraget ligger i ett av landets 60
fylkeskommunale satsingsområder for reiseliv. (De nasjonale
satsingsområdene er så geografisk store at det er lite
rimelig at disse blir tillagt betydning utover de
fylkeskommunale områdene.)
Det andre kriteriet for vurdering av framtidsverdi er basert
på vassdra ets markedsverdi. Denne inneholder en vurdering av
vassdragets naturkvaliteter (disse er beskrevet under
friluftsliv). Og en vurdering av dets til 'en eli het for
brukerne, særlig fra gjennomfartsårer som i stor grad
kanaliserer turisttrafikken i Nord-Norge. Hvis et vassdrag
har uvanlige naturkvaliteter av internasjonal eller nasjonal
interesse er vassdraget vurdert til å ha stor verdi selv om
dagens bruk eller tilgjengeligheten i dag er relativt lav.
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3.3.2VERD

KATEG RIER OG RAN ERINGER

Hvert enkelt vassdrag er plassert i en av fire kategorier:
**** MEGET STOR VERDI FOR REISELIVET
***
**

STOR VERDI FOR REISELIVET
MIDDELS VERDI FOR REISELIVET
LITEN VERDI FOR REISELIVET

**** MEGET STOR VERDI FOR REISELIVET

Området er utpekt som fylkeskommunaltsatsingsområdefor
reiselivet, området har meget stor markedsverdii form
av relativt mange brukere i dag, lett tilgjengelighetfra
gjennomfartsårereller uvanlig store naturkvaliteter.
*** STOR VERDI FOR REISELIVET

Kommunen har utpekt området for reiselivssatsing,området
har stor markedsverdii form av mange høge naturkvaliteter
og/eller det er god atkomst fra gjennomfartsårer.
** MIDDELS VERDI FOR REISELIVET

Vassdraget kan ha høye naturkvaliteter,men er stort sett
lite brukt av reiselivsinteressenei dag.
Begrenset satsing fra lokale interesser,men
ikke utpekt som kommunalt satsingsområde.Tilgjengeligheten
er gjerne mindre god.
* LITEN VERDI FOR REISELIVET

Vassdrag som er vanskelig tilgjengelig,ingen
satsing fra lokale eller andre interesserog ingen
uvanlige naturkvaliteterut over det som er i
regionen forøvrig.

4 sk

1$

›i•

11

«1

.

(

14

4. AMLETVURDR NG V VASSDRA
4.1SAMLET
V RDERN V FRILFTSLIINTER NE
Vår vurdering av friluftslivsinteressene i Verneplan IV
vassdragene i Nordland gir et resultat som vist i oversikten
under. Der er verdikategori-plasseringen oppgitt.
Den systematikken som er nyttet i denne analysen har gitt som
resultat at 12 av de undersøkte vassdragene er vurdert til å
være av me et
o v rdi for friluftslivet. 20 av vassdragene
er vurdert til å ha stor verdi og 6 til å ha middels - eller
liten verdi for friluftslivet.
Følgende liste viser rangeringen for det enkelte vassdrag.
Det er viktig å merke seg at det ikke er foretatt noen
prioritering mellom de enkelte vassdragene innen samme
verdikategori.
Lomsdalsvassdraget er ikke med på lista under da dette
vassdraget er tatt ut av Verneplan IV etter at arbeidet ble
påbegynt. Det er imidlertid laget en egen vassdragsrapport
for Lomsdalsvassdraget etter ønske fra oppdragsgiver. Den er
med i denne rapporten. Resultatet viser at
Lomsdalsvassdraget er vurdert til å ha meget stor verdi for
friluftslivet og stor verdi for reiselivsinteressene.
**** MEGET STOR VERDI

FOR FRILUFTSLIVET:

Lommerelva
Varpelva
Aelva
Sørvågvassdraget
Heggedalselva
Saltelva
Lakselva
Skauvollvassdraget
Vefsna
Indre Visten
Hæstadvassdraget
*** STOR VERDI

FOR FRILUFTSLIVET:

Laksåga
Sagelva
Groelva
Bonnåa
Elv fra Kilvatnet
Elv fra Brennvikvatnet
Elv fra Storvatnet
Kjeldelva
Vestpollvassdraget
Gardselva
Melaelva
Alsvågvassdraget
Avatnet
Sneiselva
Farstadvassdraget
Ingeborgelva
Soksenvikelva
Helgågavassdraget
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Silavatnet
Flostrandvatnvassdraget
** MIDDELS VERDI FOR FRILUFTSLIVET
Elv fra Lappvatnet
Muskvikelva
Fiskebølvassdraget
Elv i Bresjadalen
Straumsdalselv
* LITEN

VERDI FOR FRILUFTSLIVET

Trollelva

4,2SAMLET R RIN AV REISELIVSINTERESSENE
Systematikken som er nyttet har gitt som resultat at 3 av de
undersøkte vassdragene er vurdert til å ha m
s or verdi
for reiselivet. 6 av vassdragene har stor verdi
reiselivsmessig. 19 har middels verdi og 10 har liten verdi.
Følgende liste viser rangeringen for det enkeltevassdrag. Det
er ikke foretatt noen prioritering mellom de enkelte vassdrag
innen såmme verdikategori.
****

MEGET STOR VERDI FOR REISELIVET:

Åvatnet
Sørvågvassdraget
Saltelva
*** STOR VERDI FOR REISELIVET:
Varpelva
Åelva
Lakselva
Vefsna
Indre Visten
** MIDDELS VERDI FOR REISELIVET:
Laksåga
Lommerelva
Elv fra Kilvatnet
Elv fra Brennvikvatnet
Elv fra Storvatnet
Vestpollvassdraget
Gardselva
Melaelva
Alsvågvassdraget
Fiskebølvassdraget
Heggedalselva
Farstadvassdraget
Ingeborgelva
Soksenvikelva
Skauvollvassdraget
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Helgågavassdraget
Silavatnet
Flostrandvatnvassdraget
Hæstadvassdraget
LITEN VERDI FOR REISELIVET:
Sagelva
Groelva
Trollelva
Elv fra Lappvatnet
Bonnåa
Muskvikelva
Kjeldelva
Sneiselva
Elv i Bresjadalen
Straumsdalselv

4.3REGIONAL
F RDELING
AV ASSDRAENE
4.3.1REGI

NAL

ERSIKT

VER VA SDRAGENE

En vurdering av friluftslivs- og reiselivsinteressene i et
enkelt vassdrag er forsøkt sett i sammenheng med
tidligere utbygginger og vernetiltak i de ulike delene av
Nordland.
Slike regionale vurderinger er viktige hvis en skal gi
befolkningen i de ulike regioner like muligheter til å
oppleve verna vassdrag og vassdragsnatur.
Denne typen regionale vurderinger er trolig spesielt viktig i
et fylke som Nordland hvor geografien ikke gir befolkningen i
den enkelte region like lett adgang til andre deler av
fylket.
Som grunnlag for de regionale vurderingene er Nordland i
denne analysen inndelt i 8 regioner som i fylkesplanen for
Nordland (1988-1991).
Tab.1 gir en regionvis oversikt over vassdragene som inngår i
Verneplan IV. Vassdragenes verdi for friluftslivet og
reiselivet er markert.
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AKTUELLE
VASSDRAG
REGIONER/KOMMUNER

VASSDRAGENESVERDI
RILUFTSLIV EISELIV

VESTERÅLEN
Andøy
øksnes
Hadsel

Aelva
Melaelva
Gardselva
Alsvågvassdraget
Fiskebølvassdrage

****
***
***
***
**

***
**
**
**
**

Sørvågvassdraget
Avatnet
Farstadvassdraget

****

****

LOFOTEN
Moskenes
Vestvågøy

***

****

Heggedalsvassdraget ****
***
Vestpollvassdrage
***
Sneisvassdraget
**
Bresjevassdraget
***
Storvatnvassdrage
***
Kjeldelvvassdrage
**
Muskvikelva

**
**

Varpelva
Kilvatnet
Brennvikvatnet
Laksåga
Sagelva
Groelva
Bonnåa
Trollelva
Saltelva
Ingeborgelva
Soksenvikelva
Lakselva

****
***
***

***
**
**
**

****
***
***
****

****
**
**
***

Lommerelva
Lappvatnvassdrage

** **
**

**

Skauvollelva
Straumdalselva

****
**

**

***
***

**
**

*** *

***

***

**
**
***

***

OFOTEN
Lødingen

Ballangen
Tysfjord

INDRE SALTEN
Hamarøy

Sørfold

Saltdal
Skjerstad

YTRE SALTEN
Steigen

NORD-HELGELAND
Gildeskål
Rødøy

***

**

**

***

***
***

INDRE HELGELAND
Rana
Vefsn/Grane/
Hattfjelldal

Flostrandvassdraget
Helgåga
Vefsna

YTRE HELGELAND
Lurøy
Dønna
Vevelstad

Silavatnet
Hæstadvassdraget
Indre Visten

****
****

Tab.1: Regionvis oversikt over vurderingene av vassdragene i
Verneplan IV i Nordland.
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4. .2.R

G

N

R ERING A

A

N

YESTERÅLEN
Blant de 5 vassdragene i denne regionen er ett vassdrag,
Åelva, vurdert til å være av meget stor verdi for
friluftslivet, mens 3 andre av vassdragene er av stor verdi.
Åelva er dessuten ansett å ha stor verdi for reiselivet, mens
de øvrige er av middels verdi.
LOFOTEN
Av totalt 3 vassdrag i Lofoten er Sørvågvassdraget og Avatnet
på Moskenesøya av henholdsvis meget stor - og stor verdi for
friluftslivet. Begge vassdragene er dessuten av meget stor
verdi for reiselivet.
Farstadvassdraget på Vestvågøy er vurdert til å være av stor
verdi for friluftslivet og av middels verdi for reiselivet.
OFOTEN
Av totalt 7 vassdrag i Ofoten er Heggedalsvassdraget vurdert
til å være av meget stor verdi for friluftslivet, mens 4
andre vassdrag er av stor verdi.
Vassdragenes verdi for reiselivet er noe mindre; 3 er vurdert
til å være av middels verdi og 4 av liten verdi.
INDRE- OG YTRE SALTEN
Hele 12 vassdrag tilhører Indre Salten, mens 2 tilhører Ytre
Salten. Av disse 14 vassdragene er 4 vurdert til å være av
meget stor verdi for friluftslivet; nemlig Varpelva,
Lommerelva, Saltelva og Lakselva. De resterende, med unntak
av 2, er vurdert til å være av stor verdi for friluftslivet.
Saltelva er også ansett å være av meget stor verdi for
reiselivet, mens Varpelva og Lakselva følger hakk i hel ved
å være av stor verdi for reiselivet. De øvrige er mindre
betydningsfulle for reiselivet.
HELGELAND
Helgeland er delt inn i 3 regioner; Nord-, Indre-, og Ytre
Helgeland. Totalt 8 vassdrag inngår i denne storregionen,
hvorav halvparten er vurdert til å være av meget stor
verdi for friluftslivet. Dette gjelder for Skauvollelva,
Vefsna, Hæstadvassdraget og vassdragene i Indre Visten.
Vefsna og vassdragene i Indre Visten er dessuten vurdert til
å være av stor betydning for reiselivet. De øvrige er av
mindre verdi for reiselivet.
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156. LAKSÅGA,SØRFOLDKOMMUNE
1. B LIGG NHE

G MLAND

1.1 STE SANG1VL E
Laksågavassdraget ligger i området SC$for Leirfjorden, som er
en sidearm til Sørfolda. I øst grenser vassdraget mot Rago
nasjonalpark. Laksåga munner ut i Nordfjorden, den innerste
fjordarmen

til Sørfolda.

Fig. 1.1 viser områdets beliggenhet.
1.2 ATKOMST

Området ligger like øst for E6. Fra E6 like nord for Megården
er det 4 km inn til Nordfjord ved Laksågas utløp. Også fra
Kvarv, ei mil lenger nord langs E6, går en tydelig sti inn i
området.

1.3 EIENDOMSFRHOLD
Området ligger i sin helhet på statens grunn og forvaltes av
Statens skoger, Salten forvaltning.

1.4 EF L NING
Sørfold kommune hadde pr. 01.07.88 et innbyggertall på 2880.
Det fins i dag 10-20 mennesker bosatt i Lakshola, Bakkemo og
Nordfjord, som ligger like ved Laksågas utløp.
ro
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2. NATURGRUNNLA

LANDSKAP

2.1 GEOLOGI
Ber

runns

lo i

Berggrunnen i området består hovedsakelig av granitt.
Kvart r eol

i

Det er ikke registrert spesielle løsavsetninger i området. I
fjellområdene fins spredte flyttblokker og under de bratte
fjellsidene er det mye rasmark.

2.2 T

POGRAFI

Laksågas nedbørfelt er tilnærmet eggeformet. Største lengde
er ca 15 km og bredden er i gjennomsnitt 6 km. Nedbørfeltet
er relativt stort og dekker er areal på ca 66 km2 hvorav ca
13 km2 er vannareal.
I nord og øst ligger større fjellpartier. Landskapet er
variert og sammensatt. Avrundete landskapsformer dominerer i
området, men spisse fjellformasjoner fins også.
Store deler av området ligger i 300-400 moh, men topper opp i
900 m fins. Høyeste toppen i området er Svadtinden på 906 moh.
Landskapet omkring Langvatnet er småkuppert, med en rekke
større og mindre knauser og topper. Sørover skråner terrenget
ned mot Faulvatnet og videre ned mot Sleipdalen.
De største vatna i området er Faulvatnet (314 moh) og
Langvatnet (427 moh). Disse vatna er relativt store og er
markante innslag i landskapet. Mellom disse vatna går
Langvasselva bred og i stryk. Fra Faulvatnet går Faulvatselva
i fosser og stryk ned til Sleipdalen. Derfra går Laksåga bred
og rolig ned mot Lakshola og ca 1 km videre ut i Nordfjorden.

2.3 KLIMA
Laksågavassdraget ligger i et område som har et klima som er
en mellomting mellom et kystklima og et mer kontinentalt
preget klima.
Vintrene kan være kalde, og tempereaturer ned mot -250C er
ikke uvanlig. Somrene er relativt kjølige, men dager med
temperaturer opp i 30°C er ikke uvanlig. Årlig nedbørsmengde
er ca 1300 mm.
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2.4 V

G TAS

N

Det aktuelle området ligger for en stor del over skoggrensa.
Store deler av dette området består av glattskurt berg,
knauser og stein. Den vegetasjonen som fins domineres av
fattig lavalpin heivegetasjon.
De skogdekte arealene i nedbørfeltet tilhører f
hvor subalpin bjørkeskog dominerer.

11 ko s on n

Bjørkeskog av ulike typer fins; blåbærbjørkeskog,
lågurtbjørkeskog og noe høgstaudebjørkeskog i de nedre deler.
I de øvre regioner, og mellom Faulvatnet og Langvatnet, er
det flere steder sammenhengende bjørkeskog. Forøvrig fins
bjørk og noe furu mer spredt, spesielt på lune steder og i
forsenkninger. Ned mot Laksågas utløp fins mye bjørkeskog
ispedd andre lauvtær som selje, rogn og osp.
Ved Bakkemo og Lakshola fins også et par mindre granplantefelt.
Det er lite myr i området. Det myrarealet som fins er i
området ved de store vatna i de øvre delene av vassdraget.
Grasbevokste innmarksarealer fins ved Nordfjord, Bakkemo,
Bakken og Lakshola.
Vegetasjonen er kulturpåvirket i nedre deler, fra Lakshola og
ned mot Nordfjord. Forøvrig bærer vegetasjonen lite preg av
kulturpåvirkning.

2.5 NAT

G

GRAFI K TILH RI HET

Området ligger i naturgeografisk region 36b; Nordlands,
Troms" og Lapplands høgfjellsregion, men grenser opp til
region 43b; Nordlands maritime bjørk- og furuskogsregion,
underavdeling Sørfold-Ballangenområdet.
Region 36 b er karakterisert av høgfjellsterreng med kraftig
relieff og markerte topper. De topografiske kontrastene er
svært store på grunn av bratte fjellsider og korte daler.
Landskapet i Laksågas nedbørfelt må sies å være relativt
typisk for regionen.
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3,

INNGREP
I NE

RFELTT

.1 EKSISTERENDE INNG EP I MRÅDET
Landbruk

I de nedre delene av området, på strekningen NordfjordLakshola er det 5 mindre bruk i drift. I tillegg fins et
par-tre mindre bruk som er nedlagt. Det totale innmarksareal
er relativt lite.
Ovenfor Lakshola er det bare mindre arealer innmark langs
Lagsåga.
Tidligere ble områdene i Sleipdalen og ved Faulvatn beita av
sau. I dag er det omtrent ikke sau på beite i dette området.
Foruten hogst av ved til eget bruk og noe for salg, skjer det
lite skogsdrift i liene mellom Nordfjord og Lakshola. I
granplantefeltene i området er noe tynningshogst utført.
Tidligere ble en del lauvtrær tatt ut lengre opp i Sleipdalen
og fløtet på Sleipa med til Lakshola.
Reindrift
Området tilhører reinbeitedistrikt 32, Storskog. Dette
distriktet brukes sammen med distrikt 33, Sjunkfjell. På
dette arealet holder ca 5 driftsenheter til. Antallet rein
som beiter i området er tidvis opp i 500 dyr.
Bebyggelse
Det er fast bosetting på ca 5 mindre bruk i området
Nordfjord-Lakshola. I tillegg fins 2-3 mindre bruk som er
fraflytta.
Antallet hytter i nedbørfeltet er oppgitt å være ca 12. De
fleste ligger i området Nordfjord-Sleipdalen. Like utenfor
nedbørfeltet, i området ned mot Kvarv, ligger flere hytter på
privat grunn.
Veger
Det går en veg fra E6 og inn til Nordfjord. Fra Laksågas
utløp går en bygdeveg langs elva og opp til Lakshola.
Forøvrig fins ingen veger i nedbørfeltet.
Kraftlinjer
Ei 420 kV kraftlinje går fra Kobbelv kraftverk i Sørfjorden
og over fjellet til Sleipdalsvatn og ned til Sleipdalen.
På fig. 3.1.1 er de observerte inngrepene kartfestet.
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3.2 VASSDRAGETS

GRAD AV PÅ IRKNING

Laksågas nedbørfelt må sies å være relativt uberørt. Områdets
villmarkspreg er til en viss grad bevart i store deler av
nedbørfeltet. De viktigste inngrepene er veger, bebyggelse,
noe hyttebebyggelse og kraftlinje.
Fig. 3.1.1 illustrerer vassdragets påvirkningsgrad.

4. FRILUFTSLIV
4.1VASSDRAGETS

EGNETHET FOR FRILUFTSLIV

4.1.1VASSDRAGETS

TILGJENGELIGHET

Den eksterne tilgjengeligheten til områdene ved Laksågas
utløp er god. E6 går like øst for området og det er enkelt å
komme inn til Lakshola.
Også lengre nord, ved Kvarv, er det en tydelig sti som fører
inn i området.
Den interne tilgjengeligheten er også god, men vatn og elver
reduserer bevegelsesfriheten noe. Vinterstid er
tilgjengeligheten bedre.

4.1.2FYSISK

EGNETHET F R AKTIVITETER

Laksågas nedbørfelt er relativt stort. Sees området i
sammenheng med de tilgrensede områdene i øst, bl.a. Rago
nasjonalpark, er det her snakk om et meget stort,
sammenhengende naturområde som byr på store muligheter for et
variert friluftsliv. Det meste av området er typisk
"villmark".
De sentrale delene av Faulvatn-Langvatnområdet har gode
landskapsmessige forutsetninger for friluftsliv p.g.a.
moderate høydeforskjeller. Området er derfor meget godt egnet
til fotturer og til skiturer. Islagte vatn og elver gjør
framkommeligheten god også vinterstid.
Det er gode fiskemuligheter i Faulvatn, i flere av de mindre
vatna og i elvene. Området har et rikt dyreliv, mest småvilt,
men også noe storvilt.
På grunn av stor avstand mellom nærmeste veg og de store
vatna er området lite egnet til vannbaserte friluftslivsaktiviteter. Robåter brukes på de største vatna. På varme
sommerdager blir det badet i Faulvatn.
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4.1.3 TILRETTEL GGING FOR FRILUFTSLIV
Det er i området gjort få tiltak som kan sies å være
tilrettelegging spesielt for friluftsliv. I denne kategori
kommer følgende:
fiskehytter
fiskestellstiltak
broer over elvene
Av andre forhold som har bidratt til økte muligheter for
friluftsliv

er følgende:

veger

parkeringsplasser
stier
Fiskehytter
Bodø og omegn jeger- og fiskeforening har ei fiskehytte med
båt ved Faulvatn. Hytta lånes ut til foreningens medlemmer.
Hytta er stort sett i bruk hver helg i hele sommerhalvåret.
Fauske og Sørfold JFF har ei tilsvarende hytte ved
Steinsvatn.
Fiskestells il ak
Det utføres fiskestellstiltak i de fleste vatna som er nevnt
i kap. 4.3.2, i regi av Bodø og omegn jeger- og fiskeforening
og Fauske- og Sørfold JFF.
rrorlv

n

Det er flere broer/klopper over de mange elvene/bekkene i
området. Eksempelvis er det ei hengebro over elva fra
Faulvatn der hvor den kommer ned i Sleipdalen.
Veger
Vegen fra E6 til Nordfjord og Lakshola bidrar til at det er
enkelt å komme inn til de nedre delene av vassdraget. Derfra
er det enkelt å ta seg videre innover i området.
Park rin

muli het r

Det er mulighet for parkering ved Kvarv og Nordfjord.
Stier
Det fins flere stier i området. Fra Kvarv går en tydelig sti
inn til Faulvatn og fra Lakshola går flere stier inn i
området. Stien fra Lakshola, opp Sleipdalen til Sleipdalsvatn
og videre til Faulvatn, er blant de mest brukte stiene.
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4.2

PP

VEL ES ULI HETER

4.2.1LANDSKAPSKVALITETER/FL

RA/FA NA

Laksågas nedbørfelt er stort, spesielt når en ser det i
sammenheng med de omkringliggende naturområdene.
Landskapet er variert og mangfoldig, og er både vilt og
vennlig på samme tid. Elver og vatn er markante
landskapselementer og disse viser stor variasjon både med
hensyn på størrelse og form. Områdets villmarkspreg er godt
bevart i store deler av vassdraget.
Vegetasjonen er relativt fattig, men likevel skiftende.
Det store mangfold av biotoper gir et variert dyreliv. Rovdyr
som jerv, gaupe og rev forekommer. Storvilt som elg og flere
småviltarter har tilhold i området. Videre er det et rikt
fugleliv i Laksågas nedbørfelt.

4.2.2GRADEN

AV PÅVIRKNING

Som nevnt under kap. 3.2 er vassdraget relativt uberørt.
Kulturpåvirkningen er liten og store deler av området er et
typisk villmarksområde.
Viser forøvrig til fig. 3.1.1 hvor graden av påvirkning er
skissert.

4.2.3KU

T RMINNER

Området er spesielt rikt på kulturminner, de fleste av
lokal/regional verdi.
Det fins spor etter bosetting tilbake til steinalderen. Ved
de store vatna i området er det spor etter steinalderboplasser. Senere er det ulike samiske jakt- og fangstfolk
som har hatt tilhold i området, og en rekke spor etter disse
fins. Vest for Langvatnet fins bl.a. fangstgroper brukt i
villreinjakta. I tillegg er flere hellere (steinhuler),
steingammer, en samisk offerstein mm. registret i området.
Reindrifta i området kan føres tilbake til 1700-tallet, og
Sleipdalen er ei gammel flyttelei for rein.
Av kulturminner av nyere dato kan nevnes 2 kvernhus i
Sleipdalen. Det ene er blitt ombygget til et småkraftverk.
Kulturminnene i området har en opplevelsesverdi og en viss
pedagogisk verdi.
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4.3 DAGENS BRUK
4.3.1BRUKERGRUPPER
Det er et fåtall mennesker som bor innen- og i nærheten av
vassdraget, og som har området som helårs nærturområde.
For befolkningen på strekningen Kvarv-Nordfjord-Straumen er
området et viktig dagsturområde.
Den største betydningen har området som helgeturområde. Folk
fra Bodø og Fauske utgjør en vesentlig del av brukergruppene.
Lokalkjente hevder at stadig flere turister, delvis
utenlandske turister, tar turen inn til Lakshola og videre
innover i fjellheimen.

4.3.2AKTUELLE FRILUFTSLIVSAKTIVITETER
Laksågas nedbørfelt gir rom for flere ulike
friluftslivsaktiviteter.
De viktigste aktivitetene som utøves i området er følgende:
turgåing til fots
skiturer
fiske/isfiske
jakt
bærplukking
bading
roturer
Under følger en kort beskrivelse av de vanligste
aktivitetene:
T r °in

ilfo

ki

r r

Den vanligste friluftslivsaktiviten i området er turgåing til
fots, gjerne i kombinasjon med fiske. Vinterstid er skiturer
vanligste aktivitet.
Hele området brukes til disse aktivitetene. Spesielt mye
benyttet er trasen opp Sleipdalen og opp til Faulvatn/
Langvatn.

Fiske
Fiske skjer i flere av vatna og i elvene i området.
Ifølge lokalkjente er det godt med fisk i følgende av vatna:
Faulvatn, Gamvatnan, Paradisvatnan, Hyttvatn, Sleipdalsvatn,
Steinsvatn og i vatna mellom Faulvatn og Steinsvatn.
Det er bare ørret i vassdraget. eirretener av god kvalitet.
Størrelsen varierer, men gjennomsnittsvekta avslås til ca
1 /2-1 kg. Det er ikke sjelden at ørret opp i 4-5 kg tas.
Faulvatn er det viktigste fiskevatnet i området. Dårlige
gyteforhold i vatnet er kompensert av en aktiv
fiskekultivering. Årlig settes yngel og settefisk ut i
vatnet. Viktigste gyteelv er Langvasselva, men bare de
nederste 100 m er tilgjengelig for gyting.
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I Langvatnet er det svært lite fisk, men prøvefiske i 1987
viste fisk av god kvalitet.
For 15-20 år siden ble ørret satt ut i Langvatnet, men pga.
dårlige gytemuligheter også her, er reproduksjonen liten.
Det selges fiskekort for området.
For beskrivelse av fiskestellstiltakene i områdt vises til
kap 4.1.3.

Jakt
Elg forekommer i området fra Faulvatn og ned i de lavere
deler av vassdraget. Elgen trekker nordover fra Rago, øst for
Langvatn og over til Kobbelvområdet. Sør for Langvatn og over
til Ospfjorden går også en trekkrute.
Det drives noe storviltjakt i området, hovedsakelig i
Sleipdalen og rundt Faulvatn. Fellingstillatelse på 3-5 dyr
blir gitt i området.
Det er småviltjakta og spesielt rypejakta som er den
vanligste jaktformen i området. Sør for Langvatn er de beste
jaktområdene for lirype, mens fjellrypa holder til i øvre
strøk, helst nord for Langvatn.
Det er hovedsakelig lokalbefolkningen som jakter i området,
og lokalkjente anslår antallet småviltjegere til 30-50.
Jakten i satsallmenningen forvaltes av Statens skoger,
Salten forvaltning i samarbeid med Salten jakt- og
fiskeadministrasjon.
Fig. 4.3.1 viser de viktigste områdene for ulike
friluftslivsaktiviteter

4.3.3

MLANDSREGISTRERING

Laksågas nedbørfelt er del av et større, sammenhengende
naturområde i Sørfolds grenseområder mot Sverige. Dersom
nedbørfeltet forblir uberørt har det stor verdi som
buffersone for Rago nasjonalpark. Landskapsmessig utfyller
Rago og Laksågas nedbørfelt hverandre.
Ingen andre områder i Sørfold kan erstatte dette felles
området som et unikt villmarks- og friluftsområde.
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5.REISELIV
5.1 EKSI

TERENDE REISELIV B

R F ER I

MRÅDET

Det fins ingen reiselivsbedrifter i vassdraget. De nærmeste
reiselivsbedriftene er følgende bedrifter:
m in

1

r

mni

I området Straumen
Megarden, 6-10 km sør for Nordfjord,
langs E6, ligger flere mindre reiselivsbedrifter,
hovedsakelig campingplasser.
De fleste stedene har campinghytter, caravan- og teltplasser.
Følgende bedrifter ligger i dette området:
Fjellheim Camping
Langstrand
"
11
Strømhaug
if
øvereng
ommer et F'ord

m in

Sommerset Fjordcamping ligger langs E6 ca 24 km fra Laksågas
utløp i Nordfjord. Det er moteller, caravan- og teltplass på
stedet. Muligheter for leie av båt.
K bb lv V r

h

Kobbelv Vertshus ligger i Elvkroken, innerst i Leirfjorden.
Stedet ligger ved E6,ca. 35 km fra Laksågas utløp i
Nordfjord, men bare 5-6 fra nedbørfeltets nordgrense.
Vertshuset har hotellstandard.

5.2 NATURBASERTE

TTRAKSJ NER

AKTIVITETER I

MRÅD T

Rago nasjonalpark
Områdets tilgrensning til Rago nasjonalpark har betydning
også for Laksågas attraksjon.
Forøvrig er det mulighetene for et variert friluftsliv som er
den største attraksjonen i området.

5.3

MRÅDETS VERDI F R REISELIVET I DAG

Lokale reisel'vet
Som det går fram av kap. 5.1 fins det ingen reiselivsbedrifter i nedbørfeltet. De nærmeste reiselivsbedriftene
ligger i en avstand av 5-10 km fra nedbørfeltet.
Ingen av disse bedriftene oppgir å ha spesielle interesser i
vassdraget i dag, men de fleste er av den oppfatning at
dersom området får vernestatus så vil vassdragets betydning
for reiselivet øke.
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i n

R

.

i

Vassdraget må sies å ha minimal betydning for dagens regional
reiseliv. I likhet med det lokale reiselivet vil det også
være av interesse for det regionale reiselivet om området
får vernestatus.

. P ANSITUASJ
NENF R VA S RAGET
6.1 K

MM NALE PLANER

I generalplanen for Sørfold kommune (1985) er arealene utenom
utbyggingsområdene (tettstedene) disponert som landbruks- og
naturområder. Dette gjelder også for arealene i Laksågas
nedbørfelt.

6.2VERNEP

AN R

Vassdraget grenser i øst mot Rago nasjonalpark som igjen
grenser opp til det store svenske nasjonalparkkomplekset
Padjelanta, Sarek og Store Sjøfallene. Sørfold kommune har
foreslått at Laksågas nedbørfelt på grunn av beliggenheten og
naturkvalitetene, får en eller annen form for vernestatus,
for eksempel status som landskapsvernområde.
I "Ny landsplan for nasjonalparker" (NOU 1983:13) er en del
av de eksisterende nasjonalparkene foreslått utvidet. Rago er
ikke nevnt blant disse.

6.

ANDEP
' n

NR/
f '

f

KRFR

MRÅDET

m

I fylkesdelplanen "Hytter og friluftsliv i Salten", delplan
Sørfold, er Faulvatn-området pekt ut som et friluftsområde
av regional interesse. Det er videre anbefalt at hyttebygging
ikke blir tillatt i området.
K

f

tb

Det foreligger planer om kraftutbygging i området.
Kraftpotensialet er beregnet til 14,3 GWh. Langvatn er tenkt
å være magasin, og må i såfall senkes med 9 m. Langvasselva
er tenkt tørrlagt. Ved Faulvatn er kraftstasjonen tenkt lagt
i dagen.
Av andre inngrep knyttet til en kraftutbygging i området vil
være den 8 km lange anleggsvegen fra øvereng, opp Sleipdalen
og til kraftstasjonen. I tillegg vil en 8 km lang
høyspentlinje gå på Sa-sida av Faulvatn.
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7. SAMMENDR

K NKL

N

7.1 SAMMENDRAG F IL FTSLIV
Laksågas nedbørfelt er relativt stort, ca 66 km2. Arealet er
statsallmenning.
Det bor et fåtall mennesker i selve nedbørsområdet.
Nærmeste befolkningskonsentrasjon er Straumen med 1000-2000
mennesker.
Landskapet i området er variert og sammensatt og byr på et
mangfold av mulige naturopplevelser og aktuelle
friluftslivsaktiviteter. Faulvatn og Langvatnet er markerte
elementer i landskapet. Høydeforskjellen i området er 0-900
moh.
Området tilhører naturgeografisk region 36 b; Nordlands,
Troms" og Lapplands høgfjellsregion.
Vegetasjonen i området er stort sett som for regionen
forøvrig. Området har et artsrikt og mangfoldig dyreliv.
Kulturpåvirkningen av området er minimal, og det er foretatt
få tekniske inngrep i vassdraget. Området er et stort,
sammenhengende naturområde hvor villmarkspreget er bevart.
Den eksterne tilgjengeligheten er god. Letteste atkomstmåte
er fra Lakshola. Også den interne tilgjengeligheten er
relativt god. Den er bedre vinterstid enn på sommeren da
vannsystemet stedvis kan hindre framkommeligheten.
Det er hovedsakelig folk fra Sørfold, Fauske og Bodø-området
som er brukere av vassdraget. Det er kun et fåtall som bruker
området som nærturområde. Området har størst betydning som
dagstur- og helgeturområde.
Vanligste friluftslivsaktiviteter i nedbørfeltet er turer til
fots, skiturer, fiske og jakt.
Tiltak som bedrer mulighetene for friluftsliv i vassdraget er
to fiskehytter, fiskestellstiltak, fiskekort- og
jaktkortsalg. I tillegg fins flere tydelige stier og tråkk i
området.
Befolkningen i Sørfold og nabokommunene har alternative
friluftslivsområder for utøvlse av de fleste aktuelle
friluftslivsaktivitetene, men det er ikke lett å finne et
såpass stort, sammenhengende naturområde med et så stort
friluftslivspotensiale.
Det foreligger ingen konkrete verneplaner for området. Fra
lokalt hold er det et ønske om å sikre området.
Planer om kraftutbygging foreligger. Forøvrig er ingen planer
som vil påvirke nedbørfeltet kjent.
Området er i generalplanen for kommunen og i fylkeskommunale
planer utpekt som et viktig friluftsområde.
En samlet vurdering av Laksågas verdi for friluftslivet er at
vassdraget har "stor verdi" for friluftslivet.
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7.2 SAMMEN RA R
Da

ns r

SELIV

iv

Det fins ingen reiselivsbedrifter i nedbørsområdet. De
nærmeste reiselivsbedriftene ligger ca 5-10 km fra
vassdraget. Ingen av de nærmeste bedriftene oppgir å ha
spesielle interesser i vassdraget. Laksågas nedbørfelt må
derfor sies å være av liten verdi for det lokale reiselivet.
Området må dessuten sies å ha liten betydning for det
regionale reiselivet i dag.
En samlet vurdering av nedbørfeltets betydning for dagens
reiseliv vil da være at denne verdien er relativt "liten".
Fra tidi

reiseliv

Vassdraget ligger ikke innenfor noen av hovedsatsingsområdene/
-prosjektene for reiselivet, verken på nasjonalt nivå eller
på fylkesplan.
Kommunen har generelle målsettinger om en økt satsing på
reiselivet, men planer om bruk av vassdraget i reiselivssammenheng er ikke kjent.
Områdets nærhet til Rago nasjonalpark og de svenske nasjonalparkene kan bety at området blir mer og mer interessant også
i. reiselivssammenheng. Det er dessuten mye som tyder på at vi
får en stadig større etterspørsel etter store, sammenhengende
naturområder.
Dette tilsier at vassdragets framtidige betydning for
reiselivet vurderes til å være av "middels verdi" for
reiselivet.
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157.SAGELVA,
SØRFOLD
KOMMUNE
1

T

11

T

SN

MA

I

Sagelva ligger nord i Sørfold kommune. Vassdraget ligger på
ei halvøy som avgrenses av Sagfjorden i nord og Sørfolda
sør. Sagelva munner ut i Sagfjorden i nord.

1.2 ATKOMST
Enkleste måte å komme inn til vassdraget på er med båt inn
Sagfjorden. Det går ingen rutebåt inn til området.
Forøvrig er det mulig å gå fra Styrkesnes i sør (ca 9 km).
1.

I

NDMFR

D

Arealene i nedbørfeltet til Sagelva er privateide.

1.4BEF LKN
Sørfold kommune hadde pr. 01.07.88 et innbygertall på 2880.
Det fins ingen fastboende i nedbørfeltet eller i nærheten.
Nærmeste bosetting er på Styrkesnes og på Bonnå.
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2 NATURR NNLA

LAN KAP

2.1 GEOLOGI
Berggrunnen i området består hovedsakelig av granitt og
granodioritt, stedvis foliert. På østsida av Sagvatna fins ei
stripe med glimmerskifer og -gneis.

2.2 T P

R FI

Sagelvas nedbørfelt er tilnærmet trekantet i formen. Største
lengde er ca 7 km mens bredden smalner av fra ca 5 km på det
bredeste til ca 2,5 km på det smaleste. Nedbørfeltet dekker
et areal på ca 17 km2 hvorav ca 2 km2 er vannareal.
Sagelvas nedbørfelt er et NØ-SV orientert dalføre innklemt
mellom høge fjell på alle kanter, avtagende høyde mot NØ.
Selve dalbunnen er relativt flat og store arealer er dekket
av 4 vatn.
Innerst i Rørstaddalen ligger et av vatna omgitt av myr. Ca
500 m fra Sagelvas utløp i Sagfjorden ligger Sagvatnan (18
moh).
Dalen er i nord omgitt av en fjellrygg som hever seg fra
Sagfjorden og opp i 800 moh. I sør kneiser Midnattstiden
(902 moh), høgste fjellet i området, Rundtinden (977 moh).
Deretter er det avtagende høyde ned mot Sagfjorden.
Fjellsidene er stedvis svært bratte, steile og
vegetasjonsløse. I liene overfor dalbunnen fins noe skog.
Flere bekker kommer ned fra fjellsidene. Fra Sagvatna går
Sagelva stor og brusende de 500 m ned til Sagfjorden.

2.3 KLIMA
Området har kystklima med kjølige somrer og milde vintrer.
Gjennomsnittstemperatur for kaldeste måned er ca -3°C og ca
130C for varmeste måned. Årlig nedbørsmengde er ca 1000-1500
mm.

2.4VEGETA

J N

De lavestliggende delene av Sagelvas nedbørfelt tilhører den
m llomb r al ne vegetasjonsregionen som i Nord-Norge er
karakterisert av myr.
I Sagelvas nedbørfelt ligger det største myrarealet sørvest
for Sagvatnan, innover Rørstaddalen.
Arealet over myrområdene, men under skoggrensa, tilhører
f lls o
n n hvor den subalpine bjørkeskogen er
karakteristisk. Skoggrensa går opp i 300 moh på sørsida av
Sagvatnan. På tørre, berglendt grunn vokser furu. Også på
myrene vokser spredt furu.

37

.

AT R E

RAF

K TI H RI H T

Området ligger i naturgeografisk region 43 b; Nordlands
maritime bjørk- og furuskogsregion, underavdeling Sørfold Ballangen området.
Regionen er karakterisert av furuskog vesentlig i dalbunner
og som glissen bestokking i grunnlendte "bunn-granitt
områder" på utsatte steder. Forøvrig mye bjørkeskog.
Nedbørfeltet til Sagelva må sies å være representativt for
regionen.

3INRPINEDB

RFETET

.1 KS ST R NDE INN R P
Landbruk
Det fins ikke landbruksarealer i Sagelvas nedbørfelt. Det er
ingen bruk eller innmark i området. Hvorvidt arealene har
vært brukt som beitemark er ukjent. Det ble heller ikke
observert spor etter hogst, men ifølge lokalkjente skjer noe
hogst i området.
Bebyggelse
Det er ingen gårder/nedlagte gårder eller hus i området.
Eneste bebyggelse er to hytter (tilhørende Salten
forvaltning) og et par naust ved osen på Sagvatnet.
Veger
Det er ingen veger eller kjerreveger i området.
Kraftlinjer
En mindre kraftlinje krysset området.
Skogbrann
En større skogbrann herjet furuskogen ved Sagvatna i 1950-åra.
På fig. 3.1.1 er de observerte inngrepene kartfestet.
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Inngrep:

Påvirkning:

r/A

Nm= hytte/naust

= relativt uberørte
områder
= områder påvirket
av inngrep

Fi .

.1.1

n

3.2 VASSDRAGETS

r

i va

dr

n

v

° irkn'n .

GRAD AV PÅVIRKNING

Foruten hyttene/naustene ved Sagvatnets østende er ingen
andre inngrep registrert. Vassdraget er derfor nesten
fullstendig uberørt av inngrep.
Fig. 3.1.1 illustrer påvirkningsgraden i vassdraget.
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4 FRILFT L
4.1VASSDRA
4.1.1 AS

ETS

GNETHET F R FRILUFTSLIV

DRAG T

TIL

EN

I HET

Tilgjengeligheten til Sagelva er relativt dårlig.
Den letteste måten å komme til vassdraget på er ved bruk av
privat båt til Sagfjord.
Til fots er det en dagsmarsj (ca 9 km) fra nærmeste veg i
Styrkesnes i sør.

4.1.

FYSISK EGNETH T F R AKTIVIT TER

Området er godt egnet til turer til fots. Dalen er flat og
fin å gå og det er mulig å bestige flere av fjellene som
omgir vassdraget. Det er videre mulig å gå på ski i dalen.
De høge fjellene rundt er lite egnet for skiturer.
Det lakseførende vassdraget er godt egnet til fisk, både
langs Sagelva og på Sagvatna.
Noe jaktbart vilt fins i området, både småvilt og elg.
Det er rike forekomster av molte på myrene i området.

4.1.3TILRETTE

EGGIN

F R F IL FTS IV

Det er i området gjort få tiltak som kan sies å være
tilrettelegging spesielt for friluftsliv. Blant disse er
følgende:
hytte/naust
prøvefiske/fiskekortsalg
laksetrapp
stier
Hytte/naust
Ved utløpet av Sagelva fra Sagvatnan ligger to hytter
tilhørende Statens skoger, Salten forvaltning. Det hører
også båtnaust og båt med til hyttene. Hyttene lånes ut til
interesserte.
Prø

i k

fi k kor

1

Statens skoger, Salten forvaltning har drevet prøvefiske i
Sagvatna. Det selges fiskekort for området.
Laksetrapp
Mellom det vestligste av Sagvatna og vannet øverst i
Rørstaddalen, dit laksefisken går opp, er det bygd ei
laksetrapp. Denne gjør det mulig for laksen å komme opp den 2
km lange elvestrekningen til det øverste vatnet.
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4.2 PPLEV LSE M LI HETER
4.2.1 ANDSKAP KVALIT T R/F RA/FA NA
Landskapet i området er på mange måter typisk sett i forhold
til regionen.
Vassdraget er dessuten relativt lite i utstrekning (17 km2)
hvilket gjør at variasjonene i landskapet ikke er så store.
Sagvatnan har en dominerende plass i landskapsbildet. Vatnan
gir rom for landskapsopplevelse og er i tillegg utgangspunkt
for fiske som ved siden av molteplukking er den viktigste
friluftslivsaktiviteten i området.
Floraen i området skiller seg ikke ut fra det som ellers er
vanlig i regionen.
Relativt sjeldne arter som storlom og hegre hekker på myrene
i området. Forøvrig skiller ikke faunaen seg ut fra det som
er typisk for regionen.

4.2.2GRADEN AV PÅVIRKNING
Av kap. 3.2 går det fram at Sagelvas nedbørfelt er svært lite
påvirket av inngrep. Viser forøvrig til fig. 3.1.1 hvor de
enkelte inngrep er kartfestet og hvor graden av påvirkning er
skissert.

4.2. K T RMINNER
Ingen kulturminner er kjent i nedbørfeltet.
2-3 km vest for nedbørfeltet ligger grenda Rørstad med gammel
bosetting. Der ligger også Rørstad kapell som ennå er i bruk
for enkelte gudstjenester sommerstid. Grenda er nå befolket
bare på sommeren.

4.3 DAGENS BRUK
4.3.1BRUK RGR PPER
Det er ingen fastboende etter hyttebeboere i vassdraget. På
andre siden av Sagfjorden ligger den fraflytta grenda
Sagfjord med flere nedlagte bruk og hus/hytter som brukes i
sommerhalvåret.
Enkelte av disse bruker Sagelvområdet til fiske og
bærplukking. For disse er området et viktig n r uro r°d .
Lokalbefolkningen som i dette tilfellet gjelder befolkningen
fra Leirfjorden, Strykesnes, Røsvik og Straumen, er de
viktigste brukerne av vassdraget. I tillegg benytter folk fra
øvrige deler av regionen, bl.a. folk fra Fauske og Bodø,
Sagelvområdet til dags- og helgeturområde.
Det er som helgturområde området har størst verdi.
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4.3.2 AKT ELLE FRI

FTSLIVSAKTIVITETER

Sagelvas nedbørfelt gir rom for flere friluftslivsaktiviteter.
De viktigste aktivitetene som utøves i området er følgende:
fiske/isfiske
turgåing til fots
jakt
bærturer
skiturer
Under følger en kort beskrivelse av de vanligste
Fi k

aktivitetene:

i fi ke

Fiske er den viktigste friluftslivsaktiviteten i
Sagelvområdet Anadrome fisk; laks, sjøørret og sjørøye går
opp i Sagvatnan og helt opp i vatnet øverst i Rørstaddalen.
I tillegg fins innlandsfisk; ørret og røye av middels
kvalitet i de samme vatna.
Det fiskes både fra land og fra båt.
Lokalkjente kan meddele at det også drives isfiske på
Sagvatnan, helst ved påsketider.
Tur °in

til fo

Det er vanlig å kombinere fisketuren med en fottur langs
Sagvatna og opp Rørstaddalen.
I tillegg er det mulig å gå opp på fjellryggene og -toppene
som omgir vassdraget på alle kanter.
Jakt

Det drives elgjakt i hele området. Elgvallet utlyses av
staten.
Det drives noe småviltjakt i området, men ikke i noe stort
omfang. Det er rype, skogsfugl og hare som det jaktes på.
Bærplukking
Det er mye molte på myrene i området, spesielt på vestsida av
Sagvatnan og Rørstadalen. I sesongen er det mye folk som
plukker molte.

Skiturer
Det forekommer at folk tar skiturer i området. Vanligst er
det å ta en tur til Sagvatna ved påsketider og kombinere
skituren med isfiske.
Fig. 4.3.1 viser de viktigste områdene for ulike
friluftslivsaktiviteter.
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4.3.3 MLAND REGISTRERINQ
For de brukerne som holder til i Sagfjord kan andre områder i
rimelig nærhet erstatte Sagelvvassdraget når det gjelder de
fleste friluftslivsaktivitetene. Det samme gjelder befolkningen
fra de øvrige delene av Sørfold.
Når det gjelder laksefisket er dette en aktivitet det ikke er
lett å finne alternative områder for.
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5 REISELIV
.1 EK I TER ND

REIS

SBEDRIFTER I

RÅDET

Det fins ingen reiselivsbedrifter i eller i nærheten av
vassdraget. De nærmeste reiselivsbedriftene ligger minst 20
km i luftlinje fra vassdraget. Dette gjelder følgende
bedrifter:
m in

n

M r vik

Ved Mørsvikbotn, ved E6, ligger 2 campingplasser med hytter,
caravan- og teltplass. Stedet ligger over 20 km i luftlinje
øst for Sagelvvassdraget.
lv v r

h

I Elvkroken ligger Kobbelv Vertshus. Bedriften har
hotellstandard. Stedet ligger over 20 km i luftlinje øst for
Sagelvvassdraget.

.2 NATURBASERTE ATTRAKSJ NER

G AKTIVITETER I

MRÅDET

Det er mulighetene for laksefiske som er den største
attraksjonen i området. De øvrige naturkvalitetene er der,
men de fins andre steder i regionen også.

5.3
L

MRÅDETS VERDI F R REISELIVET I DAG
r

liv

Som det går fram av kap. 5.1 fins det ingen
reiselivsbedrifter i eller i nærheten av vassdraget. De
nærmeste reiselivsbedriftene ligger mer enn 20 km i luftlinje
fra vassdraget.
Ingen av disse bedriftene oppgir å ha spesielle interesser i
vassdraget.
Re i nal

i

liv

Sagelvas betydning for det regionale reiselivet må også sies
å være minimal. Det foreligger heller ingen planer som skulle
tilsi en endret situasjon i årene framover.
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6 PLANSIT
ASJNENF R VASSDRA
ET
6.1 K MMUNALE PLANER
Ar

1 i

n rin

n

I generalplanen for Sørfold kommune (1985) er arealene utenom
utbyggingsområdene (tettstedene) disponert som landbruks- og
naturområder. Dette gjelder også for hele Sagelvas nedbørfelt.
Det er ikke utarbeidet soneplaner eller reguleringsplaner for
noen deler av vassdraget.
Vikti

kommunal

friluft

mr°d

I generalplanen for Sørfold (1985) er Sagelvas nedbørfelt
karakterisert som et "friluftsområde av kommunal interesse".
Det er videre framhevet at hyttebygging ikke bør tillates i
området.
Også i fylkesplanen "Hytter og friluftsliv i Salten, delplan
Sørfold" (1986) er Sagelvvassdraget pekt ut som et kommunalt
viktig friluftslivsområde. Der går det også fram at området,
med et eventuelt unntak av i Rørstaddalen, bør holdes fri for
hyttebygging.

6.2VERNEPLANER
Det foreligger ingen verneplaner for områder i eller i
nærheten av området.

6. ANDRE PLANER/ NSKER F R MRÅDET
Andre planer/ønsker for området er ikke kjent.

7 SAMMENDRAG K NKLUSJON
7.1SAMMENDRAG FRIL FTS IV
Sagelvas nedbørfelt er ca 17 km2. Arealene er privateide.
Det bor ingen mennesker i nedbørsområdet.
Landskapet i området er typisk sett i forhold til regionen.
Sagvatnan har en dominerende plass i landskapet. Høydeforskjellen i området er 0-977 moh.
Området tilhører naturgeografisk region 43 b; Nordlands
maritime bjørk- og furuskogsregion, underavdeling Sørfold Ballangen området.
Flora og fauna i området er typisk for regionen.
Vassdraget er tilnærmet fritt for tekniske inngrep og området
er omtrent uberørt.
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Ekstern tilgjengelighet er dårlig . Letteste atkomstmåte til
området er med båt. Den interne tilgjengeligheten er god.
Det er hovedsakelig folk fra Sørfold og folk som ferierer i
Sagfjord som er brukere av området. For den første gruppa er
området et nærturområde, men først og fremst er området et
dags- og helgeturområde for befolkningen i kommunen.
Vanligste friluftslivsaktiviteter i nedbørfeltet er fiske,
jakt, bærplukking, fotturer, skiturer og roturer.
Tiltak som bedrer mulighetene for friluftsliv i vassdraget er
to fiske-/jakthytter, naust med båt for utleie, fiskestellstiltak, laksetrapp og fiskekortsalg. I tillegg fins enkelte
stier i området.
Befolkningen i Sørfold har alternative friluftsområder for
utøvelse av de fleste aktivitetene, foruten for laksefiske.
Det foreligger ingen verneplaner for området eller planer som
vil påvirke nedbørfeltet.
Området er i generalplanen for kommunen og i fylkeskommunale
planer utpekt som et viktig friluftsområde. Det er anbefalt
at området holdes fritt for hyttebygging.
En samlet vurdering av Sagelvas verdi for friluftslivet er
at vassdraget har "stor verdi" for friluftslivet.

7.2 REISELIV
D

nri

li

Det fins ingen reiselivsbedrifter i eller i nærheten av
vassdraget. Den nærmeste reiselivsbedriften ligger ca 20 km i
luftlinje fra vassdraget. Sagelvas nedbørfelt må derfor sies
å være av liten verdi for det lokale reiselivet.
Området må dessuten sies å ha liten betydning for det
regionale reiselivet i dag.
En samlet vurdering av nedbørfeltets betydning for dagens
reiseliv vil da være at denne verdien er "liten".
Fr m idi

r i

liv

Vassdraget ligger ikke innenfor noen av hovedsatsingsområdene/
-prosjektene for reiselivet, verken på nasjonalt nivå eller
på fylkesplan.
Kommunen har generelle målsettinger om en økt satsing på
reiselivet, men planer om bruk av vassdraget i
reiselivssammenheng er ikke kjent.
Vassdragets framtidige betydnig for reiselivet vurderes
derfor til "li n v r i" for reiselivet.
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158.GROELVA,
SØRFOLD
KOMMUNE
1. BELIGGENH
T G M AND
1.1 ST DSANGIVELSE
Grovatn-Tennvatn ligger nordvest i Sørfold kommune og grenser
i nord mot Steigen kommune. Vassdraget ligger sentralt til på
ei halvøy som avgrenses av Nordfolda-Mørsvikfjorden i nord og
Sørfolda-Leirfjorden i sør.
Groelva munner ut mot vest i Sagfjorden.
I vest grenser vassdraget mot Trollelvas nedbørfelt (objekt
159), i nord mot Lappelvas nedbørfelt (objekt 160) og i øst
mot Bonnåas nedbørfelt (objekt 161)
Fig. 1.1 viser områdets beliggenhet.

1.2 ATKOMST
Enkleste måte å komme
inn til Sagfjord. Det
Forøvrig er det mulig
eller fra fylkesvegen

inn til vassdraget på er med privat båt
går ingen rutebåt inn til området.
å gå fra Styrkesnes i sør (ca 13 km)
i øst (ca 10 km).

1.3EIENDOMSFORHOLD
Omlag 2/3 av nedbørfeltets arealer er privateide, mens det
øvrige arealet er statsallmenning som forvaltes av Statens
skoger, Salten skogforvaltning.

1.4BEF LKNING
Sørfold kommune hadde pr. 01.07.88 et innbyggertall på 2880.
Det fins i dag ingen fastboende i nedbørfeltet eller i
nærheten. Nærmeste bosetting er på Styrkesnes og på Bonnå.

Fi . 1.1

r

vas
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2. NATURGRUNN
A G LANDSKAP
2.1 GEOLQGI
B r

runns

1

i

Berggrunnen i området består hovedsakelig av glimmerskifer og
glimmergneis. Enkelte kalkårer går gjennom området, bl.a. går
ei åre mellom Bjørnsvik ved Sørfolda og Tennvatn.
Kvar ær

olo i

Marin grense i området er 100 moh. Det er betydelige
avsetninger i feltet. Over store deler av nedbørfeltet ligger
et tynt morenegrusdekke. På nordsida av Grovatn fins noen
terrasseliknende formasjoner.

2.2TOPOGRAFI
Groelvas nedbørfelt er tilnærmet trekantet i formen. Største
lengde er ca 10 km og bredden er gjennomsnittlig 5-6 km.
Nedbørfeltet dekker et areal på 48 km2 hvorav ca 7 km2 er
vannareal.
Landskapet er småkuppert med lave, avrunda fjellformasjoner
og mange små daler. I nord ligger de høyeste toppene i
området, med Kvanndalsfjellet (872 moh) som den høyeste.
Forøvrig er det små høydeforskjeller i nedbørfeltet.
Grovatn (99 moh) og Tennvatn (164 moh) er relativt store vatn
(2-4 km2) og er markante innslag i landskapet. I tillegg fins
det hundrevis av små vatn i hele nedbørfeltet.
Elvene i nedbørfeltet er også mange. En rekke små og store
bekker og elver kommer ned fra fjellene og drenerer til
Grovatn, Tennvatn eller direkte til Groelva. De fleste
bekkene går i stryk, men stilleflytende partier forekommer.
Fra Grovatn går Groelva ca 2 km i slynger og i stryk før den
munner ut i Sagfjord.

2.3 KLIMA
Groelvas nedbørfelt ligger i et område med kystklima.
Karakteristisk er relativt milde vintre med temperaturer
sjelden under -200C. Somrene er relativt kjølige. Årlig
nedbørsmengde er ca 1400 mm.

2.4VEGETASJON
Store deler av Groelvas nedbørfelt tilhører f'ell ko
hvor subalpin bjørkeskog dominerer.

on n

Dominerende vegetasjonstype i området er ulike typer skog.
Store deler av skogarealet er bevokst av småvokst og glissen
blandingsskog av bjørk og furu, men også frodige skogstyper
som ikke er så vanlig for regionen, forekommer.
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Bjørkeskoger av ulike typer dominerer; blåbærbjørkeskog,
lågurtbjørkeskog og frodige høgstaudebjørkeskoger. De rikeste
skogstypene er øst for Grovatn og ved Tennvatnet.
Høyere opp er en mosaikk av bartrær og myr den vanligste
vegetasjonstypen. På tørre partier vokser furu. Flere steder,
bl.a. ved Tennvatn og øst for Grovatn, fins store arealer med
planta gran.
Myrene er hovedsakelig fattigmyrer, men rikere myrtyper fins.
Rundt Tennvatn er det spesielt store myrarealer.
Store deler av arealet er under skoggrensa som går opp i ca
400 m i området.
Det er relativt mye innmark i deler av området. I vest går
innmarka helt ned til fjorden. Innmarka er stort sett lite
gjenvokst.
Ved utløpet av Groelva er det partier med godt utviklet
strandvegetasjon.
Vegetasjonen i området er i det hele mer variert enn det som
er vanlig for regionen.

2.5 NATURGEOG AFISK TILH RIGHET
Området ligger i naturgeografisk region 43 b; Nordlands
maritime bjørk- og furuskogsregion, underavdeling Sørfold Ballangen området.
Regionen er karakterisert av furuskog vesentlig i dalbunner
og som glissen bestokking i grunnlendte "bunn-granitt
områder" på utsatte steder. Forøvrig mye bjørkeskog.
Regionen 43 b kjennetegnes ved et mangfold av landskapsformer
og stadig skiftende terreng. Groelvas nedbørfelt må derfor
sies å være typisk for regionen.

3. INNGREP
I N DB RFELTET
3.1 EKSISTERENDE INNGREP I OMRÅDET
Landbruk
Ca. 400-500 da innmark fins i tilknytning til de fraflytta
gardsbrukene ved Sagfjordbotn/Grovatn og Tennvatn. Det meste
av innmarka ligger brakk, men er lite gjenvokst. Store deler
av området ble tidligere beitet. Området beites ennå, men
beitetrykket er mye mindre.
Det er blitt drevet vedhogst flere steder i området.
Mesteparten av veden er tatt ut i nærheten av boplasser og
veg. Det er spesielt i skogen ved Tennvatn hogst er foretatt.
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Reindrift
Vassdraget ligger i reinbeitedistrikt nr. 34 Vinkfjell, men
det har ikke vært brukt som reinbeite de siste 20 åra til
tross for at området byr på gode reinbeiter.
Bebyggelse
I Sagfjord-Grovatn-Tennvatn området fins 15 mindre bruk som i
dag er fraflytta. De fleste brukene benyttes i dag som
fritidsboliger. I tillegg fins ca 20 hytter spredt over hele
området. Ved Grovatn ligger 4 båtnaust.
Veger
På begge sider av elvas utløp går en grusveg. Vegen krysser
Groelva ca 0,5 km fra utløpet. Vegen går videre 3-4 km opp
til Grovatn og videre inn til bebyggelsen ved Tennvatnet.
Biler er observert i området.
I tillegg går en kjerreveg fra elveosen i Grovatnet og på
nordsida av vatnet og fram til Grovassbakken.
Kraftlinjer
Fra Sagfjord går ei høgspentlinje på nordsida av Grovatnet og
over til Lappskardet.
I tilknytning til bebyggelsen i de vestlige delene av
vassdraget fins kraftledninger og telefonlinjer.
Gjerder
Flere av eiendommene er inngjerdet. Også i utmarka forekommer
enkelte gjerder.
På fig. 3.1.1 er de observerte inngrepene kartfestet.
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.2 VASSDRAGETS GRAD AV PÅVIRKNING
Groelvas nedbørfelt må sies å være kulturpåvirket i relativt
stor grad. I tillegg forekommer en del andre inngrep.
Fig. 3.1.1 illustrerer vassdragets påvirkningsgrad.

4. FRILUFTSLIV
4.1VASSDRAGET EGNETHET F R FRILUFTSLIV
4.1.1VASSDRAGETSTILGJENGELIGHET
Den eksterne tilgjengeligheten til Groelvas nedbørfelt er
relativt dårlig.
Atkomsten må baseres på bruk av privat båt til Sagfjord eller
en drøy dagsmarsj fra nærmeste veg.
Fra Styrkesnes er det ca 10 km til Tennvatn, og fra
Bonnådalen er det 12-14 km å gå.
Intern tilgjengelighet i vassdraget er god. Vegen mellom
Sagfjord og Tennvatn gjør det enkelt å komme inn i sentrale

deler av vassdraget.

4.1.2FYSISK E NETHET F R AKTIVITETER
Groelvas nedbørfelt er relativt stort og er i tillegg del av
et større, sammenhengende natur- og friluftsområde. Området
er godt egnet for en rekke friluftslivsaktiviteter og vil
kunne betjene en bredt sammensatt brukergruppe.
Store deler av nedbørfeltet er relativt sterkt kulturpåvirket, så området er ikke noe typisk "villmarksområde".
Små høydeforskjeller gjør området godt egnet til fotturer og
til skiturer. Det er videre mulig å gå opp på alle toppene
som omkranser vassdraget.
Området huser en rekke viltarter. Deler av nedbørfeltet er et
viktig vinteroppholdssted for elg og flere trekkruter for
elgen krysser området.
Groelvvassdraget er del av det beste jaktterrenget i
kommunen, og det er innlandsfisk i vassdraget.
Det er gode muligheter for vannbasert friluftsliv i området.
Flere naust og robåter ved Grovatn og Tennvatn vitner om gode
forhold for båtbruk. Kvite sandstrender langs Grovatn gjør
bading attraktivt på fine sommerdager.
Det er gode forekomster av molter og andre skogsbær i området.
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'4.1.3 TILRETTELEGGINGF R FRILUFTSLIV
Det er i området gjort få tiltak som kan sies å være
tilrettelegging spesielt for friluftsliv. I denne kategori
kommer følgende:
leirskole
skogskoie
fiskestellstiltak/fiskekortsalg
jaktkort
Andre

forhold

som

kan

være

med

på å bedre

mulighetene

for

friluftsliv i området er følgende:
naust/båter
veger
stier
kai/båtfortøyning
Leirskole
I Sagfjordbotn brukes den gamle, nedlagte skolen til
leirskole i sommerhalvåret. Det er hovedsakelig skoler i
Sørfold kommune som benytter stedet.
Skogskoie
Ved Grovatn har Statens skoger, Salten forvaltning ei
skogstue som leies ut.
Fisk stellstiltak fiskekort
I Tennvatn er ørret satt ut flere ganger. Flere detaljer
omkring fiskestellstiltakene er ikke kjent.
I den delen av vassdraget som ligger innenfor
statsallmenningen, blir fiskekort solgt.
Jaktkort
For den delen av området som ligger innenfor
statsallmenningen, blir jaktkort solgt.
Naust/båter
Ved Grovatn og Tennvatn ligger naust og flere småbåter.
Veger

Vegen fra Sagfjordbotn til Tennvatn bidrar til at det er lett
å komme inn i området.
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Stier
Flere umerka stier krysser området. Mest brukt er stien fra
Styrkesnes og til Tennvatn. I tillegg er det stier på begge
sider av Grovatn. Disse fortsetter østover til
Horndalsvatnet.
Kai b°tfor ø nin
I Sagfjordbotn er det gode muligheter for båtfortøyning på
kaia.

4.2 OPPLEVELSESMULIGHETER
4.2.1 AN KAPSKVAL TETER/FL RA/FAUNA
Landskapet er variert når det gjelder topografi, vannsystem
og vegetasjon, og har en del særpreg som gjør området
spesielt. Dette gjelder særlig det store antallet vatn og
tjern i de sentrale deler av området. Grovatn og Tennvatn er
i tillegg store vatn som vil være utgangspunkt for en rekke
friluftslivsaktiviteter. Nedbørfeltet er i tillegg stort,
spesielt når en ser det i sammenheng med de rundtliggende
naturområdene.

Områdetsvariasjoni vegetasjonstyper er større enn det som
er vanlig for regionen. Det store mangfold av biotoper gir et
variert dyreliv.
Relativt sjeldne arter som storlom og hegre hekker i området.
Rikt plante- og dyreliv bidrar til mulige naturopplevelser og
til aktiviteter som jakt, fiske og bærplukking.

4.2.2GRADEN AV PÅVIRKNING
Som nevnt under kap. 3.2 er vassdraget kulturpåvirket og kan
ikke betegnes som et utpreget "villmarksområde". I tillegg er
enkelte tekniske inngrep foretatt, spesielt i de vestlige
delene av vassdraget. Her fins bl.a. veger, bebyggelse og
kraftledninger.
Viser forøvrig til fig. 3.1.1 hvor graden av påvirkning er
skissert.

4.2.3KULTURMI NER
Området er rikt på kulturminner som dekker et langt tidsrom.
Mange tegn tyder på at områdets ressurser gjennom århundrer
er blitt benyttet av kystamene.
Reindrifta har spor tilbake til 1600-tallet. Ved elveutløpet
i Tennvatn er det registrert en gammel hustuft.
Tidligere ble Groelva og Tennelva nyttet til fløting av
favnved og furutømmer. Vatna i området har vært en viktig
isveg for skogbruket.
Hele området er et gammelt kulturlandskap.
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4.3 DAG NS BR K
4.3.1BRUKE GRUPPER
Da det ikke er fastboende i eller i nærheten av vassdraget er
det ingen lokalbefolkning som har området som helårs
nærturområde. Hus og hytter i de fraflytta grendene i området
er imidlertid mye benyttet i sommerhalvåret, og for disse
menneskene vil Groelvas nedbørfelt være et viktig nærturområde.
Nærmeste fastboende befolkning er i Styrkesnesområdet og i
Bonnådalen. Da det er tungvintå komme til Grovatnområdet
er
det til dagsturer og helgeturer området blir mest benyttet av
lokalbefolkningen. Lokalbefolkningen er de som bor i området
fra Leirfjorden, til Røsvik og Straumen.
Nedbørfeltet til Groelva blir også benyttet for flerdagers
opphold i forbindelse med jakt/fiske og i ferier. Folk fra
Bodø-Fauskeområdet og fra øvrige deler av Salten-regionen er
også brukere av vassdraget.

4.3.2AKTU LLE FRILUFTSLIVSAKTIVITETER
Groelvas nedbørfelt gir rom for flere ulike friluftslivsaktiviteter.
De viktigste aktivitetene som utøves i området er følgende:
turgåing til fots
skiturer
fiske/isfiske
jakt
båtturer
bærplukking
bading
Under følger en kort beskrivelse av de vanligste aktivitetene:
Tu

åi

i

fo

k

r

Turgåing til fots og på ski skjer i hele området.
Befolkningen/ferierende i Sagfjord-området benytter hele
området til turgåing, gjerne i kombinasjon med fiske, jakt
eller bærplukking.
Turen fra Stykesnes til Tennvatn, eller fra Horndalsvatn til
Grovatn er vanligste atkomstruter inn i området. Da det var
fast bosetting i Vinkfjorden og i Sagfjordbotn var det større
ferdsel mellom bygdene via Lappskardet.

Fiske
Fiske skjer hovedsakelig i Grovatn, Tennvatn og i elvene i
området.
Grovatn og i Tennvatn er det bra forekomster av røye og av
ørret. Kvaliteten på fisken er noe varierende. Stort sett er
fisken småfallen og viser tegn på overbefolkning.
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I de delene av vassdraget som ligger innenfor
statsallmenningen er fiske med garn med maskevidde <24 mm
tillatt.
På vinteren skjer noe isfiske på de største vatna i området.
Fra 1985 overtok Fauske- og Sørfold jeger- og fiskeforening
forvaltningen av den statseide grunnen.

Jakt
Området er et viktig elgområde. Det er 5 elgvall i området,
derav 2 på statsgrunn. 8 elg er tillatt felt i området, men
det er sjelden at mer enn 4 dyr tas ut pr. år.
Det jaktes etter småvilt i hele området, men det er traktene
ved Grønnfjell-Kvamfjell som er mest benyttet.
Jakten i statsallmenningen forvaltes av Statens skoger,
Salten forvaltning, som også utsteder jaktkort.

Båtturer
og Tennvatn er relativt store vatn med en del
småbåtferdsel. Det er hovedsakelig i forbindelse med fiske og
til transport at båter benyttes.

Både Grovatn

Bærplukking
Det er bra med molte på myrene i området, og det blir plukket
en del.

Bading
Det er fine bademuligheter i bl.a. Grovatn. Sandstreder og
fine svaberg gjør bading attraktivt på fine sommerdager.
Fig. 4.3.1 viser de viktigste områdene for ulike
friluftslivsaktiviteter.

4.3.3

OMLANDSREGISTRERING

Grovatnområdet og de tilgrensede områdene er viktige naturog friluftsområder i Sørfold kommune. Ikke minst p.g.a. det
åpne og relativt flate landskapet er området et sentralt
frilufts- livsområde. I Sørfold kommune er det vanskelig å
finne gode erstatningsområder for en rekke
friluftslivsaktiviteter som i dag blir utøvd i området.
For allmennheten er det også av betydning at fiske og jakt er
mulig i statsallmenningen.
Når det gjelder fiske og bærplukking har Sagvatna/Rørstaddalen
(objekt 157) samme status og brukerfrekvens.
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5.REISELIV
5.1 EKSIST

REN E R

SELIVSB

RIFTER I

MRÅD T

Det fins ingen reiselivsbedrifter i eller i nærheten av
vassdraget. De nærmeste reiselivsbedriftene ligger minst 20
km i luftlinje fra vassdraget. Dette gjelder følgende
bedrifter:
Mørsvikbotn

am in

Ved Mørsvikbotn, ved E6, ligger 2 campingplasser med hytter,
caravan- og teltplass. Stedet ligger ca 18 km i luftlinje øst
for Grovatn.
Kobbelv V r shu
I Elvkroken ligger Kobbelv Vertshus. Bedriften har
hotellstandard. Stedet ligger over 20 km i luftlinje øst for
Grovatn.

5.2 NATURBASERTE

ATTRAKSJ NER

G AKTIVITETER I

MRÅDET

Det er mulighetene for et variert friluftsliv som er den
største attraksjonen i området.

5.3

MRÅDETS VERDI F R REI ELIVET I DAG

Lokale

is li et

Som det går fram av kap. 5.1 fins det ingen reiselivsbedrifter i eller i nærheten av vassdraget. De nærmeste
reiselivsbedriftene ligger mer en 18 km i luftlinje fra
vassdraget.
Ingen av disse bedriftene oppgir å ha spesielle interesser i
vassdraget.
R

'o ale r iselivet

Vassdragets betydning for det regionale reiselivet må også
sies å være minimal. Det foreligger ingen planer som skulle
tilsi en endret situasjon i årene framover.

59

6. P AN ITUASJ
NENF R VA SD AGET
6.1 K

MM NA

PLANER

on

i

n

I generalplanenfor Sørfold kommune (1985) er arealene utenom
utbyggingsområdene(tettstedene)disponert som landsbruks-og
naturområder.
Dette gjelder også for arealene i Groelvas nedbørfelt.
Fritid eb

1

Ifølge generalplanenfor Sørfold er et hytteområde
planlagt på nordsida av Grovatn.
I tillegg ønsker kommunen å tillate spredt hyttebyggingi
området.
K

mun

friluf

mrå

r

I fylkesdelplanen"Hytter og friluftslivi Salten", delplan
Sørfold, er hele Groelvas nedbørfeltbetegnet som et
friluftslivsområdeav kommunal interesse.Det blir videre
anbefalt at hyttebyggingi området bare bør tillates
vest og nord for Grovatn, og rundt Botnfjorden.
I generalplanenfor Sørfold kommune er området mellom
Tennvatn og vatn 150 ett av tre områder som er nevnt som
"større friluftslivsområder"og som ønskes båndlagt som
friluftsområde.
Aktuelle tilretteleggingstiltakvil være ordnet atkomst/
parkering i ytterkanteneav området.

6.

VE N P AN R

Det foreligger ingen verneplaner for områder i eller i
nærheten av nedbørfeltet.
NR

PANR

u b

'n

NKRF

RÅDET

Det foreligger planer om regulering av Grovatn og Tennvatn.
Beregnet kraftpotensialeer 27,5 GWh for Grovatn og 6 GWh.
for Tennvatn.

Ifølge generalplanen for Sørfold har en bygging av den 14 km
lange vegen fra Jektvik til Tennvatn-Grovatn-Sagfjord høyeste
prioritet blant kommunale vegprosjekter.
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7. SAMMENDRA G K NK USJ N
7.1 SAMM

NDRAG FRIL FT

I

Groelvas nedbørfelt er ca 48 km2. Det største arealet er
privateid, mens den østligste delen av området er
statsallmenning.
Det bor ingen mennesker i nedbørsområdet. Tidligere var det
fast bosetting i Sagfjordområdet.
Landskapet i området er flatere og mer vidstrakt enn det som
er vanlig i regionen. Grovatn, Tennvatn og et utall mindre
vatn og tjern har en dominerende plass i landskapet. Høydeforskjellen i området er 0-872 moh.
Området tilhører naturgeografisk region 43 b; Nordlands
maritime bjørk- og furuskogsregion, underavdeling Sørfold Ballangen området.
Flora og fauna i området er mer variert og frodig enn det som
er vanlig.
Deler av vassdraget er et gammelt kulturlandskap. Det er
foretatt en del inngrep i vassdraget, spesielt i områdene
mellom Sagfjord og Tennvatn. Store deler av vassdraget er
relativt uberørt.
Ekstern tilgjengelighet er dårlig. Letteste atkomstmåte til
området er med båt eller via en drøy dagsmarsj fra
Styrkesnes. Den interne tilgjengeligheten er god.
Det er hovedsakelig folk fra Sørfold og folk som ferierer i
Sagfjord som er brukere av området. For den første gruppa er
området et nærturområde, men først og fremst er området et
dags- og helgeturområde for befolkningen i kommunen.
Vanligste friluftslivsaktiviteter i nedbørfeltet er turer til
fots,skiturer, fiske, jakt, bærplukking og roturer.
Tiltak som bedrer mulighetene for friluftsliv i vassdraget er
en leiskole, skogskoie, båter, fiskestellstiltak og fiske- og
jaktkortsalg. I tillegg fins enkelte kjerreveger og stier i
området.
Befolkningen i Sørfold har alternative friluftslivsområder
for utøvelse av de fleste aktivitetene, men det er ikke lett
å finne et såpass stort, sammenhengende natur- og friluftslivsområde.
Det foreligger ingen verneplaner for området. Det fins planer
om kraftutbygging i området. Forøvrig er ingen planer som vil
påvirke nedbørfeltet kjent.
Området er i generalplanen for kommunen og i fylkeskommunale
planer utpekt som et viktig friluftsområde. Det er anbefalt
at området holdes fritt for hyttebygging.
En samlet vurdering av Groelvas verdi for friluftslivet er at
vassdraget har "stor verdi" for friluftslivet.
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7.2 SAMM NDRAG REISELIV
Da en

rei

li

Det fins ingen reiselivsbedrifter i eller i nærheten av
vassdraget. Den nærmeste reiselivsbedriften ligger ca 18 km i
luftlinje fra vassdraget. Groelvas nedbørfelt må derfor sies
å være av liten verdi for det lokale reiselivet.
Området må dessuten sies å ha liten betydning for det
regionale reiselivet i dag.

En samletvurderingav nedbørfeltets
betydningfor dagens
reiseliv vil da være at denne verdien er "liten".
Framtidi

reiseliv

Vassdraget ligger ikke innenfor noen av hovedsatsingsområdene/
-prosjektene for reiselivet, verken på nasjonalt nivå eller
på fylkesplan.
Kommunen har generelle målsettinger om en økt satsing på
reiselivet, men planer om bruk av vassdraget i reiselivssammenheng er ikke kjent.
Vassdragets framtidige betydning for reiselivet vurderes
derfor å være av "li n v di" for reiselivet.
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159.TROLLELVA,
SØRFOLD
KOMMUNE
1. BE IGENHET G MLAND
1.1ST SAN IV SE
Trollelva ligger nordvest i Sørfold kommune og grenser i
nord mot Steigen kommune.
Vassdraget ligger sentralt til på ei halvøy som avgrenses av
Nordfolda-Mørsvikfjorden i nord og Sørfolda-Leirfjorden
i sør.
Trollelva munner ut i sør, mot Sagfjorden.
I nord grenser vassdraget mot Lappvatnvassdraget (objekt 160)
og i øst mot Groelva (objekt 158).
Fig. 1.1 viser områdets beliggenhet.

1.2 ATKOMST
Enkleste måte å komme inn til vassdraget på er med privat båt
til Sagfjord. Det går ingen rutebåt inn til området. Forøvrig
er det mulig å gå fra Styrkesnes i sør (ca 14 km), eller fra
fylkesvegen øst for Horndalsvatnet (ca 15 km).

1.3EIEND M F RH LD
Arealene i nedbørfeltet til Trollelva er privateide.

1.4 EF LKNING
Sørfold kommune hadde pr. 01.07.88 et innbyggertall på 2880.
Det fins ingen fastboende i nedbørfeltet eller i nærheten.
Nærmeste bosetting er på Styrkesnes og på Bonnå.

F

1 1 Troll

v

b li

h
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2. NATRGRNN A

AN KAP

2.1 GEOLOGI
B

r

Berggrunnen i området består hovedsakelig av glimmerskifer
og glimmergneis. Ved Trollvatn fins noe granitt og
granodioritt.
Kv
Det er svært sparsomt med kvatærgeologiske avsetninger i
området.

2.2T

P

RAF

Trollelvas nedbørfelt er tilnærmet eggeformet. Største lengde
er ca 6 km og bredden er gjennomsnittlig 2-3 km. Nedbørfeltet
dekker et areal på ca 14 km2 hvorav ca 4 km2 er vannareal og
1 km2 er isbre.
Trollelvas nedbørområde er nord-sør orientert og består av en
botne omgitt av tinder og fjellrygger. Trollvatn (157 moh)
danner bunnen i en mektig botnformasjon med stupbratte sider.
Vatnet omgis av mektige fjellformasjoner med store
høydeforskjeller. Durmålstinden (876 moh) kneiser i vest og
Helldalsisens tinder (1351) rager i nord. Helldalsisen
drenerer nordover. I øst ligger Lommerfjellet (800 moh) som
går over i en fjellrygg som avtar i høyde ned mot Sagfjorden.
Fjellsidene er steile og delvis stupbratte. Glatte flog går
ned i Trollvatnet på tre av sidene. Fjellsidene er stort sett
vegetasjonsløse.
Flere bekker og fosser renner nedover de bratte fjellsidene
og ned i Trollvatnet. Sør for Trollvatnet ligger noen små
myrtjern. Fra utløpet i Trollvatnet går Trollelva over stup
og svaberg de 157 meterne ned til Sagfjorden.

2.3 KLIMA
Området har kystklima med kjølige somre og milde vintre.
Gjennomsnittstemperatur for kaldeste måned er ca -30C og for
varmeste måned ca 130C.
Arlig nedbørsmengde er ca 1000-1500 mm.

2.4V

GETA

N

Nedbørfeltet til Trollelva har svært lite vegetasjon. Spisse
tinder, stupbratte fjellsider, glatte flog, vatn og isbreer
dekker det meste av arealet.
n hvor den
Arealet under skoggrensa tilhører '
subalpine bjørkeskogen er karakteristisk. I nedbørfeltet
vokser noe bjørk langs Trollvatnet i vest, i nord og i øst.
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Innslag av osp i bjørkeskogen er observert.
I øst i fjellsida under Lommerfjellet går skoggrensa opp i
400 moh.
Et mindre granplantefelt ligger i Sø.
Sør for Trollvatnet fins noen små myrarealer med 2-3 mindre
myrtjern.
Trollvatnet er svært næringsfattig og høyere vegetasjon i
vatnet er ikke observert.
Ved utløpet av Trolldalselva er det partier med godt utviklet
strandvegetasjon.

2.5 NAT

R E GRAFI K T

H

HET

Området ligger i naturgeografisk region 43b; Nordlands
maritime bjørk- og furuskogsregion, underavdeling Sørfold Ballangen området.
Regionen er karakterisert av furuskog vesentlig i dalbunner
og som glissen bestokking i grunnlendte "bunn-granitt
områder" på utsatte steder. Forøvrig mye bjørkeskog.
Trollelva er ikke typisk for regionen da det er sparsomt med
vegetasjon i området.

3. INNGREP
I NEDBRFELTET
3.1 EKSISTERENDE

INN REP I

MRÅDET

Det er ikke foretatt noen tekniske inngrep i nedbørfeltet.
Fig. 3.1.1 viser at vassdraget er 100 % upåvirket av inngrep.

3.2VAS

DRA ETS GRAD A

PÅVIRKNIN

Vassdraget er, som fig. 3.1.1 viser, fullstendig uberørt.
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4. FRI FT LIV
4.1VASSDRAG

TS EGNETHET

F R FRILUFTSLIV

4.1.1VA SDRAGETS TILGJENGELIGHET
Den eksterne tilgjengeligheten til Trollelva er relativt
dårlig. Den letteste måten å komme til vassdraget på er ved
bruk av privat båt til Sagfjord.
Til fots er det en dagsmarsj (ca 12 km) fra nærmeste veg i
Styrkesnes i sør.
Den interne tilgjengeligheten er også relativt dårlig.
Vassdraget er stort sett bratt og uframkommelig.
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4.1.2FY ISK E NETH T F R KTIV1TETER
De steile, glatte og vegetasjonsløse fjellsidene er dårlig
egnet for aktiviteter i området. Det er bl.a. for bratt å gå
rundt Trollvatnet.
Området i sørenden av Trollvatnet er mindre bratt og er det
eneste stedet hvor det er mulig å gå tur.
Den mest aktuelle friluftslivsaktiviteten ville vært fiske,
men siden Trollvatnet

er anslått

å være fisketomt

er også

egnetheten for fiske dårlig.
I 1967 ble det gjennomført et prøvefiske i Trollvatn. Fisket
avslørte en tunn ørretbestand av bra kvalitet. Et nytt
prøvefiske i 1984 viste at vatnet var tilnæret fisketomt. Det
er ingen naturlig rekruttering i vatnet p.g.a. dårlige
gytemuligheter.
I Trollelva fins stasjonær, småvokst ørret. Det er ingen
oppgang av anadrome fisk i elva.
På vinteren er det mulig å gå på ski i de sørlige liene under
Lommerfjellet og inn til Trollvatnet.

4.1

TILRETTELE GIN F R FRIL FTSLIV

Det er ikke gjort tiltak som kan sies å være tilrettelegging
spesielt for friluftsliv. Det er heller ikke andre forhold
som er med på å bedre mulighetene for friluftsliv i området.

4.

PP EV L

4.2.1LAND

MUL GH TER

K PSKVALITETER/FL

RA/FAUNA

Vassdraget er lite i utstrekning og består alt overveiende av
blankskurte fjellsider som går opp i 1231 moh og utgjør
sørsida av Helldalsisen. øverst ligger en bretunge.
Landskapet er ugjestmildt, men betagende, vilt og
fascienerende på samme tid. Trollelva går bratt og brusende
over svaberg ned til fjorden.
Landskapet gir med andre ord rom for variert naturopplevelse.
Det er ingen elementer i flora/fauna som gjør området til noe
utover det som er vanlig for regionen.

4.2.2G ADEN AV PÅ IRKNING
Av kap 3.2 går det fram at Trollelvas nedbørfelt er upåvirket
av inngrep. Viser forøvrig til fig. 3.1.1 hvor det går fram
at området er 100 % uberørt av tekniske inngrep.

4.2.

KU T

M NN R

Ingen kulturminner som kan være med på å bedre mulighetene
for opplevelse i nedbørfeltet, er kjent.
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4, DAGENS BRUK
4.3.1BRUKERGRUPPER
Det er ingen fastboende eller hyttebeboere i vassdraget. Like
sør for vassdraget ligger den fraflytta grenda Sagfjord med
flere nedlagte bruk og hus/hytter som brukes i sommerhalvåret.
For disse vil Trollelva være et aktuelt nærturområde.
Det er ikke kjent i hvor stor grad folk fra regionen forøvrig
bruker området i forbindelse med opphold i Grovatn-Trollvatnområdet.

4.3.2AKTUELLE FRI UFTSLIVSAKTIVITETER
Følgende friluftslivsaktiviteter utøves i Trollelvas
nedbørsområde:
turgåing til fots
skiturer
jakt
bærplukking
Under følger en kort beskrivelse av de vanligste
friluftslivsaktivitetene:
Tur °in

ilf

ki

Det er mest aktuelt å ta turer opp til Trollvatn fra
Sagfjord.
Jakt

Det jaktes litt i liene opp mot Trollvatn og i området sør
for vatnet.
Bærplukkina
En del molte fins på myrene sør for Trollvatn.

4.3.3 MLANDSREGISTRERING
For de som tilbringer ferie/fritid i Grovatn-Sagfjord området
er Trollvatnområdet aktuelt som nærturområde. Det er det ikke
vanskelig å finne erstatningsområder for de aktivitetene som
utøves i vassdraget. Det samme gjelder for de øvrige som
besøker området.
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5.REISELIV
1 KSISTEENDE R

LI SBEDRIFTERI M ÅDET

Det fins ingen reiselivsbedrifter i eller i nærheten
av vassdraget. De nærmeste reiselivsbedriftene er 2
campingplasser i Mørsvikbotn, ca. 20 km i luftlinje øst for
Trollvatn, og Kobbelv Vertshus som ligger i tilsvarende
avstand og retning fra området.

2 NATURBAS RT ATTRAK J NER G AKTI ITETER I MRÅDET
Foruten et vilt, ugjestmildt, men fascinerende landskap er
det ingen spesielle attraksjoner i området.

5.3 MR DETS ERDI F R REIS LIVET I DAG
kal

ive

Som det går fram av kap 5.1 fins det ingen reiselivsbedrifter
i eller i nærheten av vassdraget. De bedriftene som ligger
nærmest har ingen næringsmessige interesser i vassdraget.
R

ion le rei

li

Trollelvas betydning for det regionale reiselivet må sies å
være minimal. Det foreligger heller ingen planer som skulle
tilsi en endret situasjon i årene framover.

6. PLANSIT
1 K MM A
Ar

di

n

N F R VA S RA ET
PLAN R
in

n

Av generalplanen for Sørfold går det fram at arealene utenom
tettstedene er disponert som landbruks- og naturområder.
Ad

kmunale

la

Det foreligger ingen andre kommunale planer for
Trollvatnområdet.

6. VERN PLANER
Det foreligger ingen verneplaner for områder i eller i
nærheten av Trollelvas nedbørfelt.
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.3 ANDR PLAN R/ NSKER F R OMRÅDET
Kraf

tb

n

Det foreligger planer om en kraftutbygging i området
Trollvatn-Grovatn.
Fallet fra Trollvatn, Grovatn og Tennvatn tenkes utnyttet og
ifølge planene vil en kunne få en kraftproduksjon på 426 GWh.
Trollvatn er tenkt regulert med 16 m, og vil være
hovedmagasin. Grovatn er tenkt regulert med 3 m mens Tennvatn
reguleres som buffermagasin.
En kraftutbygging i området vil utløse bygging av veg mellom
Styrkesnes og Tennvatn og en opprusting av bygdevegen fra
Tennvatn til Sagfjord.

7. SAMMNDRAG G K NKL SJ N
7.1 SAMMENDRAG FRILUFTSLIV
Trollelvas nedbørfelt er 14 km2. Hele området er privateid.
Det bor ingen mennesker i eller i nærheten av nedbørfeltet.
Landskapet er ugjestmildt, men vilt og fascinerende. Området
byr på spesielle naturopplevelser.
Området tilhører naturgeografisk region 43b;
Nordlands maritime bjørk- og furuskogsregion, underavdeling
Sørfold-Ballangen.
Flora og fauna i nedbørfeltet er fattig.
Området er fullstendig uberørt av tekniske inngrep.
Ekstern tilgjengelighet er dårlig. Avstanden fra nærmeste veg
er stor og båt er naturlig framkomstmiddel. Også den interne
tilgjengeligheten er relativt dårlig. Området er bratt og det
er vanskelig å ta seg fram.
Det er hovedsakelig folk som har hus/hytte i området
Grovatn-Sagfjorden som bruker vassdraget. Bruken av
vassdraget er minimal.
Aktuelle friluftslivsaktiviteter i nedbørfeltet er kortere
fotturer, skiturer, bærplukking og jakt. Vassdraget er
fisketomt.
Det er ikke foretatt aktuelle tilretteleggingstiltak for
friluftsliv i området.
For de som bruker vassdraget er det ikke vanskelig å finne
erstatningsområder for utøvelse av de aktuelle friluftslivsaktivitetene i området.
Arealene i nedbørfeltet er kategorisert som landbruks- og
naturområder.
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Det foreligger planer om en kraftutbygging i området.
Forøvrig foreligger ingen andre planer for området.
En samlet vurdering av Trollvatnets verdi for friluftslivet
er at vasssdraget har "liten verdi" for friluftslivet.

7.2 SAMM NDRA RE SELIV
D

en

rei

liv

Det fins ingen reiselivsbedrifter i eller i nærheten av
vassdraget. De nærmeste reiselivsbedriftene ligger i en
avstand av et par mil. Trollelvas nedbørfelt må derfor sies
å være av liten verdi for det lokale reiselivet.
Området må dessuten sies å ha liten betydning for det
regionale reiselivet i dag.
En samlet vurdering av nedbørfeltets betydning for dagens
reiseliv vil da være at denne verdien er "liten".
Fra

idi

r i eliv

Vassdraget ligger ikke innenfor noen av hovedsatsingsområdene/
-prosjektene for reiselivet, verken på nasjonalt nivå eller
på fylkesplan.
Kommunen har generelle målsettinger om en økt satsing på
reiselivet, men planer om bruk av vassdraget i
reiselivssammenheng er ikke kjent.
Vassdragets framtidige betydnig for reiselivet vurderes
derfor til å være av "li n
r i" for reiselivet.
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Fauske- og Sørfold jeger- og fiskeforening
Reiselivsbedrifter i Sørfold
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160.ELVFRALAPPVATNET,
STEIGEN
KOMMUNE
1 BELIGGNH T
1.1STEDSAN

M AND

V L E

Lappvatnets nedbørfelt ligger helt sør i Steigen kommune, og
grenser i sør til Sørfold kommune. Vassdraget ligger sentralt
Mørsvikfjorden
til på ei halvøy som avgrenses av Nordfolda
i nord og Sørfolda - Leirfjorden i sør. Lappvatn-vassdraget
munner ut i Vinkfjorden. I sør grenser vassdraget mot Groelva
(objekt 158) og Trollelva (objekt 159).
Fig. 1.1 viser områdets beliggenhet.

1.2 ATKQMST
Enkleste måte å komme inn til vassdraget på er med båt til
Vinkfjorden, en sidefjord til Nordfolda. Det går ingen
rutebåt inn til området. Forøvrig er det mulig å gå fra
Sørfoldsida. Det er en drøy dagsmars (ca. 15 km) både fra
fylkesvegen nord for Horndalsvatnet og fra Styrkesnes.

1.3E

END MSF RH LD

Arealene i nedbørsområdet til Lappvatnet er privateide.

1.4B

F

KNIN

Steigen kommune hadde pr. 01.07.88 et innbyggertall på 3385.
Det fins ingen fastboende i Vinkfjorden eller på østsida av
Nordfolda. Nærmeste tettsted blir da Nordfold på vestsida av
fjorden. Det er heller ingen lokalsamfunn på Sørfoldsida i
rimelig avstand fra vassdraget.
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2. NATR RUNNAG

ANDKAP

2.1 GEOLOGI
Ber

runn

1

i

Berggrunnen i området består i sin helhet av omdanna
sedimentærbergarter; av glimmerskifer og glimmergneis.

2.2T

P GRA

Lappvatnets nedbørsområde er tilnærmet eggeformet. Største
lengde er ca. 6 km mens bredden jevnt over er ca. 4 km.
Nedbørfeltet dekker et areal på ca. 23 km2 hvorav ca. 2,5
km2 er vannareal.
Lappvatnets nedbørsområde er en nord-sør orientert,
gjennomgående V-dal som strekker seg fra Vinkfjorden i nord
og til Lappskardet i sør.
Lappvatnet (33 moh) ligger sentralt til i dalen som er omgitt
av høye fjell på begge sider.
I øst ligger Vinkfjordtinden (1038 moh) og Kvanndalsfjellet
(784 moh). Vestsida er preget av den mektige Helldalsisen med
bretunger
også innenfor
Lappvatnets nedbørfelt.
Tindene som stikker opp av Helldalsisen strekker seg opp i
1351 moh. Det mektige tindeområdet ved Helldalsisen går
gradvis over i roligere fjellformasjoner mot sør
(Lommerfjellet, 799 moh).
Fjellsidene er alt overveiende steile og glatte med lite
vegetasjon. I liene ned mot Lappvatnet fins noe vegetasjon.
Flere mindre fosser, "brudeslør" renner ned i Lappvatnet fra
vestsida.
I en botne ved foten av Helldalsisen ligger Kvitvatnet (402
moh) som også er omgitt av bratte, steile fjellsider. Fra
vest har et ras gått innerst i dalen.
Sør for Lappvatnet er dalbunnen dekket av store myrarealer.
Lappvatselva slynger seg gjennom myrområdene fra Lappskardet
og ned til Lappvatnet. Flere myrtjern fins i området.
Fra Lappvatnet er det en kort elvestrekning på under 1 km
hvor elva går bred og i stryk til den munner ut i Vinkfjorden.

2.3 KLIMA
Lappvatnet ligger i et grenseområde mellom to klimasoner
hvilket innebærer en overgang mellom utpreget kystklima og
mer kontinentalt preget klima.
Karakteristisk er milde vintre
kaldeste måned er ca. -30C) og
(gjennomsnitts- temperatur for
nedbørsmengde er ca. 1000-1500

(gjennomsnittstemperatur for
relativt kjølige somre
varmeste måned er 130C). Arlig
mm.
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24

GETA

N

De lavtliggende delene av Lappvatn-området tilhører den
n n som i Nord-Norge er
1
karakterisert av myr.
Innerst i dalen, mot Lappskardet, fins store, åpne myrarealer.
Myrene i Lappvatn-området er stedvis treløse, men mindre
skogpartier med furu og bjørk og spredte trær fins.
Lappvatselva er stedvis omkranset av bjørk og vier. Myrene i
Lappvatn-området er ikke undersøkt da befaringa skjedde pr.
helikopter.
Arealet over myrområdene, men under skoggrensa, tilhører
n
hvor den subalpine bjørkeskogen er
f 11 ko
karakteristisk. Også bjørkeskog av høgstaudetypen fins mot
nord. Innslag av rogn, osp og selje. I Lappvatn-området er
spredt furu på tørrere partier i dalbunnen og i fjell-liene
karakteristisk. Forøvrig dekker bjørka arealene opp til
skoggrensa som går opp i 300-400 m.
Et mindre granplantefelt er observert i området.
De alpine delene av Lappvatnets nedbørsfelt består
hovedsakelig av blankskurt berg og har svært lite vegetasjon.

2.5 NATUR E G AF SK TILH RI HET
Området ligger i naturgeografisk region 43b; Nordlands
maritime bjørk- og furuskogsregion, underavdeling Sørfold Ballangen området.
Regionen er karakterisert av furuskog vesentlig i dalbunner
og som glissen bestokking i grunnlendte "bunn-granitt
områder" på utsatte steder. Forøvrig mye bjørkeskog.
Nedbørfeltet til Lappvatnet må sies å være representativt for
regionen.

INNGREPI N D RF TET
.1 EK I TERENDE INNGREP I MRÅD T
Landbruk
Det er ikke landbruksarealer i drift i Lappvatnets
nedbørsområde i dag. Tidligere beitet sau i området, men
etter at grendene ved Vinkfjorden ble fraflytta, er all
beiting opphørt.
Bebyggelse
Ved vassdragets utløp i Vinkfjorden er det et par mindre,
nedlagte bruk og enkelte bolighus/hytter. Da det ikke er noen
fastboende i grenda må bebyggelsen regnes som
fritidsbebyggelse i dag. I tillegg er ei hytte observert på
sørsida av Lappvatnet. Ved osen ligger ei hytte og et naust.
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Veger
Ved vassdragets utløp fins en kommunal veg som går mellom
Helldal og Sandbakk. I tillegg går en kjerrevei fra
bebyggelsen og opp til Lappvatn. Ei bru krysser elva like ved
utløpet.
Kraftlinjer
Ei større høyspentlinje kommer sørfra og inn i området ved
Lappskardet. Linja følger østsida av dalen og Lappvatnet og
krysser elva like ved utløpet.
På fig. 3.1.1 er de observerte inngrepene kartfestet.
V
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Påvirkning:

Inngrep:
=

bebyggelse
(fraflyttet/fritidshus)

= relativt uberørt
natur

kommunal veg

= områder påvirket
av inngrep

traktorveg
[ [ - kraftlinje
.1.1

nn r

i vas

ra

t.

rad n av

*virknin .
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.

VA

DRA

TS

RAD AV PÅVIRKNIN

Foruten ei høyspentlinje som går gjennom området på langs
og de inngrep som fins i tilknytning til den vesle
fraflyttingsgrenda Sandbakk, er resten av vassdragets
nedbørfelt relativt uberørt.
Fig. 3.1.1 illustrerer vassdragets grad av påvirkning.

4 FRILUFTSLIV
4.1 VA

DRAGETS E NETHET F R FR L FTSLIV

4.1.1 VA SDRA ET

TIL

GELI HET

Den eksterne tilgjengeligheten til Lappvatnområdet er dårlig.
Den letteste måten å komme til vassdraget på er ved bruk av
privatbåt til Sandbakk.
Fra Sørfoldsida er det en drøy dagsmarsj (ca 15 km) fra
nærmeste veg og til området via Lappskardet.
Den interne tilgjengeligheten fra Sandbakk er god. Derfra er
det kort avstand ( < 1km) og enkelt å komme til Lappvatnet.
Sørover fra Sandbakk er det mulig å gå langs Lappvatnet, men
bruk av båt over det over 3 km lange vatnet har nok vært den
vanligste framkomstmåten.
4.1.2 FYSISK EGNETHET F R AKTIVITETER
Vassdraget er godt egnet til turer til fots. For erfarne
fjellvandrere vil brevandring/tindebestigning i Helldalsisområdet være aktuelt.
I tillegg vil det være mulig å gå på ski fra Sandbakk og over
til Sørfoldsida.
Det lakseførende vassdraget er dessuten godt egnet til fiske.
Gode forekomster av molte gjør området godt egnet til
bærturer.
4.1.3 T LRETTELE

ING FOR FRILUFTSLIV

Det er i området ikke gjort tiltak som kan sies å være
tilrettelegging spesielt for friluftsliv.
Av andre forhold som kan være med på å bedre mulighetene for
friluftsliv i området er følgende:
kai for båtanløp
kjerrevei
stier
fiskestellstiltak
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Det er mulig å fortøye båter på kaia ved Sandbakk.
K

rr

' L

fl

Fra bebyggelsen ved Sandbakk er det en kjerreveg til
nordenden av Lappvatnet. Ei bru over elva ved utløpet gjør
det mulig å krysse elva.
Stier
Fra sørenden av Lappvatnet går det sti/tråkk opp Lappskardet
og over til Grovatn-området.
Fisk

lls il

k

Statens skoger, Salten forvaltning, har drevet prøvefiske i
vassdraget.

4.2

PPLEVELSESMULIGHETER

4.2.1 LANDSKAPSKVALITETER/FL

A/FAUNA

Landskapet i området er på mange måter typisk sett i forhold
til regionen. Vassdraget er dessuten relativt lite i
utstrekning (23 km2), hvilket gjør at variasjonene i
landskapet ikke er så store.
Landskapet mot vest, med Helldalsisen og tindemassivet der,
er et innslag utover det vanlige for regionen.
Det er heller ikke elementer i flora/fauna som gjør området
til noe utover det som er vanlig for regionen.

4.2.2 GRADEN AV PÅVIRKNING
Av kap. 3.2 går det fram at vassdraget er lite påvirket. Fra
Lappvatnet og sørover går ei høyspentlinje. I tillegg er
enkelte inngrep foretatt i forbindelse med tidligere
bosetting ved Sandbakk. Forøvrig er området uberørt.
Kraftlinja og bebyggelsen mm. ved utløpet, medfører at
området ikke kalles uberørt. Viser forøvrig til fig. 3.1.1
hvor de enkelte inngrep er kartfestet og hvor graden av
påvirkning er skissert.

4.2.3 K LTURMINN R
Den fraflytta grenda Sandbakk ligger i et gammelt
kulturlandskap. Forøvrig er ingen kulturminner kjent.
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4.3 DA

S BR K

4. .1 BRUKER RUPP R
Det er hovedsakelig folk som har hus/hytte på strekningen
Sandbakk-Helldal som bruker vassdraget til friluftsliv og
rekreasjon.
I følge lokalkjente er vassdraget lite benyttet av andre enn
de med tilknytning til Sandbakkområdet.
For de som holder

til på Sandbakk

Lappvatnet et viktig n

hele/deler

av

sommeren

er

r mr d .

Området kan ikke sies å være noe typisk dagstur- eller
hl
trmåe,
men noen få personer pr. år bruker området
til disse formålene.

4.3.2 AKTU LLE FRIL FT

VSAKTI ITETER

Lappvatnets nedbørsområde gir rom for flere ulike
friluftslivsaktiviteter. De viktigste aktivitetene som utøves
i området er følgende:
fiske
turgåing til fots
I tillegg forekommer følgende aktiviteter i mindre grad.
jakt
bærplukking
skiturer
Under følger en kort beskrivelse av de vanligste
friluftslivsaktivitetene:

Fiske
Fiske er den viktigste friluftslivsaktiviteten i Lappvatnområdet. Sjøørret og sjørøye går opp i Lappvatnet. Det fiskes
etter disse edle fiskeslagene både i vatna og i elvene.
Det er ikke kjent om det er fisk i Kvitvatnet. Selv om det
skulle være fisk der er det lite trolig at det fiskes der da
det er tungt og bratt å komme opp til vatnet.
n

il

ski ur r

Mest aktuelt er det å ta mindre turer fra Sandbakk. På grunn
av områdets beliggenhet, omlag en dagsmarsj fra nærmeste veg,
er området svært lite benyttet som dagsturområde. Det går
imidlertid en sti/tråkk fra Lappvatnet via Lappskardet til
Grovatn-området. Det er vanlig å kombinere fotturen med fiske
i Lappvatnet.
Fig. 4.3.1 viser de viktigste områdene for ulike
friluftslivsaktiviteter.
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MLANDSREGISTRERING

For de som tilbringer ferie/fritidpå Sandbakk er området av
stor verdi som nærturområde.Det er ingen nære områder som
kan erstatte vassdragetsbetydning for dette formål. For de
som er på dags- eller helgetur i området er det ikke
vanskelig å finne erstatningsområderfor de fleste av de
aktivitetenesom utøves i vassdraget.Når det gjelder
laksefisket,er dette en aktivitet det ikke er lett å finne
alternativeområder for.
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5 REISELIV
5.1 K IST RENDE REISE IVSBEDRIFTERI MRÅDET
Det fins ingen reiselivsbedrifter i eller nær vassdraget,
verken på Steigen-sida eller i Sørfold.
De

nærmeste reiselivsbedriftene er følgende:

°r
Stedet ligger i Nordfold, ca. 15 km i luftlinje vest for
Lappvatnet. Gjestegård med utleie av rom.
Mørsvik
n am in
Stedene ligger ved Mørsvikbotn, ved E6, ca 15 km i
luftlinje øst for Lappvatnet. Der ligger 2 campingplasser
med hytter, caravan- og teltplass.
K bb 1
er hu
I Elvkroken, ca 20 km i luftlinje, øst for Lappvatnet,
ligger Kobbelv Vertshus like inntil E6. Dette er et
overnattingssted av relativt høy standard.

2 NATURBAS RTE ATTRAKSJ NER

AKTIVITETER I MRÅDET

Lappvatn-området har utover de kvaliteter som også fins i det
rundtliggende landskapet, relativt få attraksjoner. Det er
fisket i det lakseførende vassdraget som er den største
attraksjonen i området. Helldalsisen med muligheter for
brevandring/tindebestigning er også en attraksjon.

MRÅDET
k 1

r'

ERDI F R REISELIVET I DAG
li

Som det går fram av kap. 5.1 fins det ingen
reiselivsbedrifter i eller i nærheten av vassdraget. De
nærmeste reiselivsbedriftene ligger mer enn 15 km i luftlinje
fra vassdraget. Ingen av disse bedriftene oppgir å ha
næringsmessige interesser i vassdraget.
Det fins få reiselivsbedrifter i Steigen kommune. Kommunen
har ligget i en kommunikasjonsmessig "bakevje", hvilket har
medført liten satsing på reiselivet. Her kan vegutløsningen i
nordenden av kommunen, vegstrekningen Straumfjord-Sagfjord
medføre endringer. Vegen skal åpnes i løpet av 1989.
Selv om Steigen i åra som kommer skulle få en oppsving
innenfor reiselivsnæringen, er det lite sannsynlig at
Lappvatn-området vil få økt betydning som reisemål.
R

' n

rei

ie

Lappvatn-vassdragets betydning for det regionale reiselivet
må også sies å være minimal. Det foreligger heller ingen
planer som skulle tilsi en endret situasjon i årene framover.
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6 P AN T A

NENF R VA DRAET

6.1 K MM NALE PLAN R
Ar

ldis

n rin

n

I generalplanen for Steigen kommune (godkjent i 1986) er
arealene utenom utbyggingsområdene (tettstedene) disponert
som landbruks- og naturområder. Lappvatn-området er plassert
i kategori I, eller områder hvor det er relativt lett å få
dispensasjon fra vedtektene, og hvor spredt boligbygging/
hyttebygging kan tillates etter nærmere vurdering.
Andre k mmun le

lan r

Det foreligger ingen andre kommunale planer for Lappvatnområdet.

6.2VERNEPLANER
Det foreligger ingen verneplaner for områder i eller i
nærheten av nedbørfeltet.

6.3ANDRE

PLANER/ØNSKER F R

Fritid b b

1

MRÅDET

re i n le fril f sområ er

I fylkesplanen "Hytter og friluftsliv i Salten, delplan
Steigen", er ikke områder i eller nær Lappvatnet pekt ut som
aktuelle hytteområder, eller som regionale friluftsområder.
Ingen andre planer/ønsker for bruken av Lappvatnområdet er
kjent.

7 SAMMENDRAG
G K NKLUSJN
7.1SAMMENDRAG

FR LUFTSLIV

Lappvatnets nedbørfelt er 23 km2. Hele området er privateid.
Det bor ingen mennesker i eller i nærheten av nedbørfeltet.
Landskapet er typisk i forhold til den øvrige regionen.
Variasjonen i landskapet er relativt liten, men området opp
mot Helldalsisen er særpreget og byr på spesielle
naturopplevelser.
Området tilhører naturgeografisk region 43b; Nordlands
maritime bjørk- og furuskogsregion, underavdeling Sørfold Ballangen.
Flora og fauna i nedbørfeltet er typisk for regionen.
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Foruten ei høyspentlinje gjennom området og inngrep i
tilknytning til grenda ved elvas utløp, er området relativt
uberørt.
Ekstern tilgjengelighet er dårlig. Avstanden fra veg er stor
og båt er naturlig framkomstmiddel eksternt. Intern
tilgjengelighet fra Sandbakk er god.
Det er hovedsakelig folk som har hus/hytte i Sandbakk/Helldal
som bruker vassdraget. For disse er området et viktig
nærturområde. Noen få personer bruker området til dags- og
helgeturer.
Vanligste friluftslivsaktiviteter i nedbørfeltet er fiske,
fotturer, jakt, bærplukking og skiturer.
Aktuelle tiltak som bedrer mulighetene for friluftsliv i
vassdraget, er kai, kjerrevei, stier og fiskestellstiltak.
Som nærturområde har ferierende på Sandbakk ingen
erstatningsområder for de fleste friluftslivsaktivitetene.
De som bruker området som dags- eller helgeturområde kan
finne alternative områder for utøvelse av de fleste
friluftslivsaktivitetene. Andre områder for laksefiske er
ikke så lett å finne.
Arealene i nedbørfeltet er kategorisert som landbruks- og
naturområder uten spesiell båndlegging. Forøvrig er ingen
kommunale eller andre planer for området kjent.
En samlet vurdering av Lappvatnets verdi for friluftslivet er
at vassdraget har "middels verdi" for friluftslivet.

7.2 SAM ENDRAG RE SELIV
Da

n

r is

i

Det fins ingen reiselivsbedrifter i eller i nærheten av
vassdraget. De nærmeste reiselivsbedriftene er Steigen
Gjestegård i Nordfold, 15 km luftlinje vest for Lappvatn
og 2 campingplasser i Mørsvikbotn, 15 km i luftlinje øst for
vassdraget.
Lappvatnets nedbørfelt må derfor sies å være av liten verdi
for det lokale reiselivet.
Området må dessuten sies å ha liten betydning for det
regionale reiselivet i dag.
En samlet vurdering av nedbørfeltets betydning for dagens
reiseliv vil da være at denne verdien er "liten".
F

m i '

rei

liv

Vassdraget ligger ikke innenfor noen av hovedsatsingsområdene/
-prosjektene for reiselivet, verken på nasjonalt nivå eller
på fylkesplan.
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Kommunen har generelle målsettinger om økt satsing på
reiselivet, men planer om bruk av vassdraget i reiselivssammenheng er ikke kjent.
Vassdragets framtidige betydning for reiselivet vurderes
derfor til å være av "li e
rdi" for reiselivet.

8 INFRMAS

KILDR

Rapporten er basert på informasjon fra følgende kilder:
B f rin

m d h liko ter inn

il

mr'de

1

7.

Inf rma ' n fr •
Steigen kommune - teknisk etat
Steigen jeger- og fiskeforening
Reiselivsbedrifter i Steigen og Sørfold
Lokalbefolkningen
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161.BONNÅA,
SØRFOLD
KOMMUNE
1. B L G NHET G MLAND
1.1 T DSANGIVELSE
Bonnåas nedbørfelt ligger nordvest i Sørfold kommune, på
grensen mot Steigen kommune. Vassdraget grenser i vest til
vassdrag nr. 158 Groelvas nedbørfelt. Vassdraget munner ut i
Leirfjorden.
Fig. 1.1 viser områdets beliggenhet.

1.2 ATKOMST
Det er enkelt å komme inn til området i det den gamle E6 fra
Bonnåsjøen mot Mørsvikbotn går langs Bonnåa, eller tvers
gjennom vassdraget.

1.3EIEND MSFORHOLD
Omlag 2/3 av nedbørfeltets areal er privateid. •Restener
statsallmenning og forvaltes av Statens skoger, Salten
forvaltning.

1.4BEFOLKNING
Sørfold kommune hadde pr. 01.07.88 et innbyggertall på 2880.
I Bonnåas nedbørfelt er det ca 100-200 fastboende.
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2. NAT RGRUNNLAG LA DSKAP
2.1 GEOLOGI
B r

r nn

1

i

Nedbørfeltet ligger i et område med varierende berggrunnsgeologi.
Nord for Horndal er det grunnfjell med granitt og
granodioritt som dominerende bergarter.
Sør for Horndal er glimmerskifter og glimmergneis dominerende
bergarter, men med innslag av kvartsfyllitt, kvartsittisk
glimmerskifter og dolomitt.
Langs elva er det stedvis innslag av mer kalkrike bergarter
som kalkspatmarmor og dolomittmarmor.
Kvart r eol

i

En god del løsmasser fins i området, spesielt i øst. Under
Blåfjellet fins en del rasmark. Forøvrig er ingen spesielle
kvartærgeologiske forekomster observert.

2.2 T

P GRAFI

Bonnåas nedbørfelt er tilnærmet korsformet. Både største
lengde og største bredde er ca 12 km. Nedbørfeltet dekker et
areal på ca 65 km2 hvorav ca 6 km2 er vannareal.
Dominerende landskapselementer i nedbørfeltet er
fjellområdene i nord og øst, Bonnådalen, omgitt av høge
skogkledte åser, samt Horndalsvatnet.
Høyeste fjellet i området er Stauren (1219 moh) i øst. Det
ligger midt i en nord-sørlig fjellrekke som danner
nedbørfeltets østgrense. Mot nord kneiser Blåfjellet (1000
moh), dette blankskurte, spisse fjellet som hever seg 900 m
over Horndalsvatnet. I vest går fjellene opp i 800 moh.
Sentralt i området ligger Horndalsvatnet (111 moh) som dekker
et areal på 3-4 km2. En rekke små og store bekker drenerer
ned i Horndalsvatnet fra nord og vest.
I de nordvestlige delene av området ligger en rekke store og
små vatn i det skrinne, berglendte landskapet. Også i de
østlige delene av området ligger enkelte mindre vatn.
Fra utløpet av Horndalsvatn slynger Bonnåa seg bred og stor
nedover Bonnådalen. Stedvis går elva i fosser og stryk, men
den flyter for det meste stille. Fra de bratte åssidene
kommer en rekke elver og bekker som til slutt munner ut i
Bonnåa.
Bonnådalen blir trangere jo lengre ned mot utløpet av Bonnåa
en kommer. Bonnåa munner ut i Leirfjorden ved Bonnåsjøen.
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2.3 KLIMA
Bonnåa ligger i et område med kystklima. Området ligger
imidlertid i overgangssonen til noe mer kontinentalt preget
klima.
Karakteristisk er relativt milde vintre med temperaturer
sjelden under -200C. Somrene er relativt kjølige, men
temperaturer opp i 300C er ikke uvanlig.
Arlig nedbørsmengde er ca 1000-1500 mm. pr år.

2.4 VEGETAS

N

Omlag halvparten av nedbørfeltets areal ligger over
skoggrensa. Skoggrensa i området går på østsida av Bonnådalen
opp i ca 500 moh. På vestsida går skoggrensa opp i drøye 400
moh. Dette er skoggrenser som går høyere enn det som er
normalt for regionen.
Store deler av de nordlige, østlige og vestlige ytterkantene
av vassdraget har fjellvegetasjon. I denne delen er det i
tillegg mye berg i dagen. Vegetasjonen fins derfor flekkvis,
i revner mellom svabergene.
Arealene under skoggrensa tilhører fjellskogssonen hvor
subalpin bjørkeskog dominerer.
Innslaget av blåbærbjørkeskog er mindre enn vanlig. Store
arealer er dekket av rikere bjørkeskogstyper som
lågurtbjørkeskog og høgstaudebjørkeskog. Stedvis fins mye
store bregner i feltsjiktet.
I tresjiktet fins ofte osp, rogn og selje sammen med bjørka.
På tørre, skrinne områder vokser furu. I området ved
Horndalsvatnet vokser furu spredt i det berglendte terrenget,
Langs Bonnåa og flere av tilførselselvene og -bekkene fins
kraftige gråorbestand. Innslaget av vierkratt i de elvenære
områdene er også stort.
Det fins relativt lite myr i området. De største myrene
ligger i Horndalsbotn, øst for Horndalsvatnet. I Bonnådalen
fins også en del myr. Kattmotjønna, et par kilometer nord for
Bonnåas utløp, er et svært næringsrikt myrtjern omkranset av
frodig vegetasjon.
På begge sider av Bonnådalen fins store granplantefelt.
Vegetasjonen i Bonnådalen og i liene opp mot fjellet er
sterkt kulturpåvirket. Einerbakker oppover liene er et
utpreget resultat av kulturpåvirkning.
Horndalsvatnet og de øvrige vatna i vassdraget er med unntak
av Kattmotjønna, næringsfattige.
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2.5 NAT RGE GRAFI K I H RIGHET
Området ligger i naturgeografisk region 43b; Nordlands
maritime bjørk- og furuskogsregion, underavdeling Sørfold Ballangen området.
Regionen er karakterisert av furuskog vesentlig i dalbunner
og som glissen bestokking i grunnlendte "bunn-granitt
områder" på utsatte steder. Forøvrig mye bjørkeskog. Bonnåas
nedbørfelt må sies å være representativit for regionen.

3. INNGRP I NEDBRFELTET
3.1 EKSISTERENDE INNGREP I MRÅDET
Landbruk
Det er ca 10 småbruk i drift i nedbørfeltet. De fleste
brukene ligger i området mellom Bonnå og Bonnåsjøen.
I tillegg til innmarka er det store utmarksarealer som
bl.a. brukes til sauebeite.
Det er skogsdrift i liene langs Bonnåa. Det er hogst av bjørk
som dominerer, og stedvis er store bjørkeskogsarealer hogd
ut, bl.a. under Langheikollen. Siden det er over 80 år siden
granplantinga startet i Bonnådalen er det tatt ut en del
gran, og også furu, i området.

Bebyggelse
Hele Bonnådalen er ei jordbruksbygd med spredt bebyggelse.
Det er 10-15 gårdsbruk i området. I tillegg fins flere andre
beboelseshus. Ved Bonnåsjøen ligger bygdas skole og øvrige
hus i grenda.
Det er relativt sparsomt med fritidsbebyggelse i
nedbørfeltet, men i øvre deler av vassdraget fins ca 15
hytter. De fleste ligger på nordsida av Horndalsvatnet.

Veger
Gamle E6 går tvers gjennom nedbørfeltet. I tillegg fins noen
mindre veger i Bonnåsjøen-Bonnå-området. Flere bruer krysser
Bonnåga.
Ved Bonnå går noen skogsbilveger/traktorveger i dalsidene.

Kraftlinjer
Ei kraftlinje går langs hovedvegen gjennom dalføret. Fra
Horndal går linja opp Horndalsbotn og krysser gamle E6 like
nord for nedbørfeltet. I Bonnådalen fins i tillegg strøm- og
telefonlinjer.
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Gjerder
I dalen er store deler av innmarka inngjerdet.
Grustak
Mellom Horndalsvatn og Eiavatn ligger et større grustak.
Søppel
Nord for Horndalsvatn, helt i nedbørfeltets nordende, ligger
en åpen fylling. Fyllingen vises ikke fra vegen, men er svært
skjemmende.
I tillegg er en del jernskrap og gamle biler observert langs
vegen.
På fig. 3.1.1 er de observerte inngrepene kartfestet.
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ASS RA ET

A

AV PÅVIRKNIN

Dalbunnen fra Horndal og ned til Bonnåsjøen er sterkt
påvirket av inngrep, øvre deler av vassdraget, området vest
for E6 ved Horndalsvatnet, er bare påvirket i liten grad.

FRILUFT
LIV
4.1VAS

DRAG TS E N TH T F R FRIL FTSLIV

4.1.1VASSDRA

ET

TILGJENGELIGHET

Ekstern tilgjengelighet er relativt god. Omleggingen av E6 og
nedleggingen av fergetrafikken Sommarset-Bonnåsjøen medførte
at det ble mer tungvint å komme til vassdraget. Kommer en
sørfra er det naturlig å ta av fra E6 ved Kobberelv. Nordfra
tar en av fra E6 ved Mørsvikbotn og følger den gamle E6 mot
Bonnåsjøen.
Intern tilgjengelighet er også relativt god. Det er områdene
vest for Horndalsvatnet som er vanskeligst å nå.

4.1.2FYSISK

E NETHET F R FRIL FT LIV

Vassdraget er godt egnet for en rekke friluftslivsaktiviteter.
Bonnådalen mellom Bonnåsjøen og Horndal, er best egnet som
nærturområde for befolkningen i området.
Det er områdene ved Horndalsvatnet som har størst verdi som
dagsturområde.
Totalt sett er det fine muligheter for turer til fots, til
skiturer og til jakt og fiske i Horndalsvatnet, andre vatn og
i Bonnåa. I tillegg er det muligheter for vanntilknyttet
friluftsliv, for båtbruk og bading på Horndalsvatnet.
Det er rike forekomster av skogsbær, molte og sopp i området.

4.1.3TI

RETT LE GIN

F R FRIL FTSLIV

Det er i området gjort få tiltak som kan sies å være
tilrettelegging spesielt for friluftsliv.
I denne kategori kommer følgende:
stier
fiskestellstiltak
Av andre forhold som kan være med på å bedre mulighetene for
friluftsliv i området er følgende:
veger
parkeringsmuligheter
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Stier
Flere stier krysser området. Bl.a. går en viktig trasé fra
Horndal og over mot Grovatn/Sagfjord i vest. Fra Bonnå går
flere stier opp gjennom lia mot Nø. I sørenden av
nedbørfeltet går flere stier fra vegen langs Tverrelva og
nordover.
Fiskestellstilt k
For 5-6 år siden ble ørret satt ut i Horndalsvatnet. Vatnet
er overbefolket av røyr og det er gjort flere forsøk på
oppfisking med garn for å få opp kvaliteten på fisken.
Grunneierlaget selger fiskekort for fiske på privat grunn.
Videre selges det fiskekort for fiske i statsallmenningen.

4.2 OPPLEVELSESMULIGHETER
4.2.1LANDSKAPSKVALITETER/F

RA/FA NA

Landskapet, spesielt i de øvre delene av vassdraget, er
storslått og kontrastrikt. Nedbørfeltet er relativt stort og
er del av et større sammenhengende natur- og friluftsområde
fra Horndalsvatnet og vestover.
Blåfjellet på nordsida av Horndalsvatet, har en dominerende
plass i landskapet. Horndalsvatnet er det største vatnet og
vil være utgangspunkt for en rekke friluftslivsaktiviteter.

Fra Horndal og sørover Bonnådalen har Bonnåa en sentral plass
i landskapsbildet der den går bred og slynger seg nedover i
den flate dalbunnen. Forøvrig er det ikke spesielle
landskapskvaliteter i Bonnådalen og de sørlige områder av
nedbørfeltet.
Vegetasjonen i de øvre delene av vassdraget er typisk for
regionen mens den i Bonnådalen er mer frodig og variert enn
vanlig for Saltenområdet.
Fiske- og viltressursene i området er som i den øvrige
regionen.

4.2.2GRADEN

AV PÅVIRKNING

Som nevnt under kap 3.2 er de øvre delene av vassdraget
påvirket av inngrep. Området nedenfor Horndal, Bonnådalen er
et dalføre som er relativt sterkt kulturpåvirket.
Viser forøvrig til fig. 3.1.1 hvor graden av påvirkning er
skissert.

4.2.3KULTURMINNER
Bonnådalen er et gammelt kulturlandskap. Forøvrig er ingen
kulturminner som kan gi området økt opplevelsesverdi kjent.
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4.3 DAG NS

UK

4.3.1BRUKERGRUP ER
Først og fremst blir området benyttet av lokalbefolkningen i
området Bonnåsjøen-Mørsvikbotn. Ifølge lokalkjente blir
området i stadig større grad også brukt av befolkningen fra
øvrige deler av regionen.
I tillegg er det en del hyttefolk og enkelte mer tilfeldige
turister som bruker området. Etter omleggingen av E6 må en
regne med at gjennomgangsfarende/turistene
bruker området

mindre nå enn før.
For befolkningen i Bonnådalen er de nedre deler av området et
viktig n
ur m °d .
Befolkningen som naturlig sogner til området, er relativt
liten, (ca. 100-200 mennesker) og det er heller ikke så mange
hytter i området. Det er derfor ikke så mange i antall som
bruker området for nærturaktiviteter.
Som da s uromr°
har de øvre deler av vassdraget, eller
Horndalsvatnområdet, betydning langt utover den lokale.
Området blir ellers brukt av befolkningen i området FauskeMørsvikbotn og må sies å ha regional betydning som
dagsturområde.
Området er også et viktig hel
romr°
for den samme
befolkningsgruppen. Det fins ca. 15 hytter i området, men
ellers fins ikke andre overnattingsmuligheter i selve
vassdraget.

4.3. AKTUELL FRIL FTSLIV AKTIV TETER
Bonnåvassdraget gir rom for mange friluftslivsaktiviteter.
De viktigste aktivitetene som utøves i området er følgende:
turgåing til fots
skigåing
fiske
jakt
I tillegg forekommer følgende aktiviteter i noe mindre omfang:
bærplukking
båtbruk på Horndalsvatnet
bading
Under følger en kortfattet beskrivelse
aktivitetene:
Tur åin

il

av de viktigse

ots

En av de mest utbredte friluftslivsaktivitetene i området i
sommerhalvåret er turgåing. De fleste som går tur i området
kombinerer fotturen med fiske, jakt eller bærplukking. Det er
området fra Horndalsvatnet og vestover som er mest benyttet.
I tillegg er det vanlig å gå tur over til Grovatnområdet.
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De fleste fjelltoppene i området kan nås, men det er ikke så
vanlig at turgåerne bestiger toppene.
Skigåing
De øvre delene av vassdraget er mye brukt til skiturer. Det
åpne landskapet og de vide dalene gjør terrenget godt egnet
til skiturer. Foruten i Blåfjellområdet er det liten rasfare
i området.
Fiske
Fiske er i kombinasjon med turgåing en utbredt
friluftslivsaktivitet i vassdragets øvre deler.
Fra sjøen og 2 km opp i Bonnåa til den første fossen, er
vassdraget lakseførende. Ifølge lokalkjente er det så godt
som fritt for fisk i resten av den 8 km lange elvestrekningen
mellom Horndal og Bonnåsjøen. Området er på privat grunn og
det er ikke organisert fiske i denne delen av vassdraget.
I Horndalsvatnet fins innlandsørret og -røye. Fisken er noe
småfallen, 200-500 g størrelse. Deler av vatnet er
statsallmenning og for denne delen av vassdraget selges
fiskekort. Grunneierlaget står for salg av fiskekort for den
private delen.
I Mønsvatn og i Sommerfjellvatnan helt vest i nedbørfeltet er
det ørret av bra kvalitet. Fisket skjer både fra land og fra
båt.
Det foregår en del isfiske etter røyr, helst ved påsketider,
på Horndalsvatn og på de andre vatna i området.
Jakt
Det jaktes i hele nedbørfeltet. Det mest brukte jaktterrenget
er sør og øst for Horndalsvatnet hvor det er mye rype i
liene.
Det drives både småvilt- og storviltjakt i området.
Av småvilt er det helst rype det blir jaktet på. I tillegg
tas noe hare og orrfugl.
Det jaktes etter elg i området og ca 3 dyr felles årlig. Det
er lokalbefolkningen som har fellingsretten.
Bærplukking
Det er rike forekomster av skogsbær i skogområdene i
Bonnådalen. På myrene i de lavereliggende områdene og på
myrene i fjellområdene ved Horndalsvatnet er det rike
forekomster av molte.
Fig. 4.4.1 viser de vikigste områdene for ulike friluftslivsaktiviteter.

95

4.3.3 MLANDSREGI TR RING
Områdene ved Horndalsvatnet og vestover henger sammen med
store natur- og friluftslivsområder lenger vest. Dette store,
sammenhengende området er et viktig friluftsområde for
Saltenregionen og for kommunen.
For befolkningen i Bonnåområdet er nedbørfeltet et viktig
nærtur- og dagsturområde. Det er vanskelig å finne
erstatningsområder for flere av de friluftslivsaktivitetene
som skjer i området.
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5.REISELIV
5.1 EKSI TERENDE R ISELIV BE RIFTER I MRÅDET
Det fins ingen reiselivsbedrifter i eller i nærheten av
nedbørfeltet.
Under følger en kort oversikt over de nærmeste reiselivsbedriftene:
Kobl

Vr

I Elvkroken, ved E6, ligger Kobbelv Versthus. Bedriften har
hotellstandard. Stedet ligger 15 km øst for Bonnåsjøen,
Bonnåas utløp.
M rsv'k

m in

Ved Mørsvikbotn, ved E6, ligger 2 campingplasser med hytter,
caravan- og teltplass. Stedet ligger ca 15 km nord for
Horndalsvatnet.

5.2 NATURBASERTEATTRAKSJ NER G AKT VITETER I OMRÅDET
Bonnåvassdraget er et område med naturkvaliteter som gir rom
for naturopplevelser og som er utgangspunkt for flere
friluftslivsaktiviteter.
Ifølge lokalkjente fins det grotter i området. Disse er
gjenstand for en viss oppmerksomhet.
Største attraksjon er de fine turmulighetene hele året,
fiske, jakt og muligheter for bærplukking.
Bonnåga danner flere steder fine fosser, bl.a. ved
Klekksbakken og der Tverrelva munner ut i Bonnåga.

5.3 MRÅDETS VERDI F R REISELIV T I DAG
Lok le r i

l'v t

Det fins ingen reiselivsbedrifter i eller i nærheten av
vassdraget.
For de nærmeste reiselivsbedriftene, Kobbelv Vertshus og
Mørsvikbotn Camping, har området liten næringsmessig
betydning.
R

'onal

rei

live

I dag må Bonnåavassdraget sies å ha liten betydning også for
det regionale reiselivet.
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6. PLANIT ASJNNFRVAS

DRAGT

6.1 K MMUNALE P ANER
r aldi

n r'n

n

I generalplanen for Sørfold kommune (1985) er arealene utenom
utbyggingsområdene disponert som landbruks- og naturområder.
Dette gjelder også for arealene i Bonnåas nedbørfelt.
I fylkesplanen "Hytter og friluftsliv i Salten", delplan
Sørfold, er områdene vest- og delvis nord for Horndalsvatnet
betegnet som et friluftslivsområde av kommunal interesse.
Fritidsbeb

els

Ifølge generalplanen for Sørfold er et hytteområde planlagt
på nordsida av Horndalsvatn. I tillegg ønsker kommunen å
tillate spredt hyttebygging i området.
I fylkesdelplanen om "Hytter og friluftsliv i Salten" blir
det anbefalt at hyttebygging i området vest for Horndalsvatn
bare bør tillates i to konsentrerte felter nord for
Horndalsvatnet med hendholdsvis 5 og 10 hytter. I tillegg er
et område på østsida av gamle E6, på nordgrensa av
nedbørfeltet, pekt ut som et aktuelt hytteområde for 15
hytter.

6.2 V RNEPLANER
Et par kilometer nord for Bonnågas utløp ligger Kattmotjønna.
Et område på ca 300 da er foreslått vernet p.g.a. den verdien
området har som våtmarksområde. I tillegg er området
interessant for pollenanalytiske undersøkelser. Forøvrig er
ingen verneplaner for områder i eller i nærheten av
nedbørfeltet kjent.

6.3 ANDRE PLAN R/ NSKER F R MRÅDET
Andre planer/ønsker for området er ikke kjent.
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7. SAMMENDRAG
G K NK
7.1

AMMENDR G FRI U T

V

Bonnåas nedbørfelt er ca 65 km2. Ca 2/3 av arealet er
privateid, mens den øvrige delen av området er
statsallmenning.
Det bor ca 100-200 mennesker i nedbørsområdet, de fleste på
strekningen Horndal-Bonnåsjøen.
Landskapet i området er kontrastrikt,

vilt, vidstrakt,

og

frodig. Høydeforskjelleni området er 0- 1219 moh.
Horndalsvatnet har en dominerende plass i landskapet.
Området tilhører naturgeografisk region 43b; Nordlands
maritime bjørk- og furuskogsregion, underavdeling Sørfold Ballangen området.
Flora og fauna i området er mer variert og frodig enn det som
er vanlig for regionen.
Deler av vassdraget er et gammelt kulturlandskap. Det er
foretatt en del inngrep i vassdraget, spesielt i Bonnådalen.
Store deler av vassdraget er relativt uberørt.
Ekstern tilgjengelighet er god. Gamle E6 som nå er fylkesveg,
går tvers igjennom området. Den interne tilgjengeligheten er
variabel.
Det er hovedsakelig folk fra Bonnådalen og fra det øvrige
Sørfold som er brukere av området. For den første gruppa er
området et nærturområde, men først og fremst er området et
dags- og helgeturområde for befolkningen i kommunen.
Vanligst friluftslivsaktiviteter i nedbørfeltet er fotturer,
skiturer, fiske, jakt, bærplukking og roturer.
Tiltak som bedrer mulighetene for friluftsliv i vassdraget er
fiskestellstiltak, enkelte traktorveger og stier i området.
Befolkningen i Sørfold har alternative friluftslivsområder
for utøvelse av de fleste aktivitetene. De vestlige delene av
vassdraget er del av et større sammenhengende natur- og
friluftslivsområde som det ikke er lett å finne erstatning
for.
Det foreligger planer om vern av et 300 da stort
våtmarksområde, Kattmotjønna, i Bonnådalen. Forøvrig er ingen
planer som vil påvirke nedbørfeltet kjent.
Området er i generalplanen for kommunen og i fylkeskommunale
planer utpekt som et viktig friluftslivsområde.
En samlet vurdering av Bonnåas verdi for friluftslivet er at
vassdraget har "stor verdi" for friluftslivet.
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7.2 SAMMENDRA REIS LI
Da en

r i eliv

Det fins ingen reiselivsbedrifter i eller i nærheten av
vassdraget. Den nærmeste reiselivsbedriften ligger ca 12 km
fra vassdraget. Bonnåas nedbørfelt må derfor sies å være av
liten verdi for det lokale reiselivet.
Området må dessuten sies å ha liten betydning for det
regionale reiselivet i dag.
En samlet vurdering av nedbørfeltets betydning for dagens
reiseliv vil da være at denne verdien er "liten".
Fram idi

rei eliv

Vassdraget ligger ikke innenfor noen av hovedsatsingsområdene/
-prosjektene for reiselivet, verken på nasjonalt nivå eller
på fylkesplan.
Kommunen har generelle målsettinger om en økt satsing på
reiselivet, men planer om bruk av vassdraget i reiselivssammenheng er ikke kjent.
Vassdragets framtidige betydning for reiselivet vurderes
derfor å være av "li n v rdi" for reiselivet.
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164.LOMMERELVA,
STEIGEN
KOMMUNE
1 BELG ENHET

MLAND

1.1 STEDSAN IV S
Lommerelva/Storvatn-vassdraget ligger helt øst i Steigen
kommune, på grensen mot Hamarøy kommune. Vassdraget munner ut
i Ballkjosen, den nordligste sidefjorden til Nordfolda.
Fig. 1.1 viser områdets beliggenhet.

1.2 ATKOMST
Den enkleste atkomstmåten er å kjøre til Straumfjord, ta
privat båt innover Straumfjordvatnet, og gå et par kilometer
over til Storvatnet. Ellers er det mulig å dra med privat båt
inn Ballkjosen, til vassdragets utløp, for så å følge
Lommerelva opp til Storvatnet. Fra E6 er det mulig å gå via
Forsandvatnet og over til nordenden av Storvatnet.

1.3E ND MSF RH LD
Det meste av nedbørsområdet er statsallmenning og forvaltes
av Statens skoger, Salten forvaltning. Området mellom
Lommervatnet og Lommerelvas utløp er privateid.

1.4B F LKN N
Steigen kommune hadde pr. 01.07.88 et innbyggertall på 3385.
I Storvatnets/Lommerelvas nedbørfelt er det ingen fastboende.
Nærmeste bosetting er Straumfjorden i nord med et 20-talls
mennesker.
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2.1 GEOLOGI

Nedbørfeltet ligger i sin helhet innenfor et område med
omdanna sedimentærbergarter; glimmerskifer og glimmergneis.

Ifølge Samla plan-rapporten (1984) er det en god del
kvartærgeologisk interessante forekomster i området. Bl.a.
forekommer grus- og sandavleiringer flere steder mellom
Storvatnet og fjorden. Marin grense i området er ca 100 m,
hvilket innebærer at Storvatnområdet tidligere hadde
forbindelse med havet.
.

T P GRAFI

Lommerelvas nedbørsområde er tilnærmet rektangulært. Største
lengde er ca 10 km mens bredden i snitt er på ca 7 km.
Nedbørsområdet dekker et areal på ca 78 km2, hvorav ca 11 km2
er vannareal.

Topografisk kan området deles i to. Området mellom Storvatnet
og fjorden har varierte landskapsformer med moderate
høydeforskjeller, mens området ved Storvatnet er preget av
og fjellsider med høye fjell som omkranser vatnet.
bratte
Kontrasten mellom disse to landskapsområdene i nedbørsfeltet
er slående. Storvatnet danner bunnen i en U-dal. Landskapet
er lite oppstykket og variasjonen begrenser seg stort sett
til vekslende bratthet i fjellsidene. De høyeste tindene er
spisse.
I nordvest ligger ei fjellrekke med Storvasstind (1180 moh)
og Sagdalstindan (1020 moh). På sørøst-sida av Storvatnet
ligger ei tilsvarende fjell- og tinderekke med topper opp
1107 moh (Stordalstinden).
Storvatnet (56 moh) har en sentral og dominerende plass i
landskapet. Vatnet er ca 10 km langt og smalt (ca 0,5-1 km)
og dekker i alt et areal på ca 7 km2. I tillegg ligger et
10-talls vatn i 450-650 meters høyde i botner under fjellene
i sørøst. I motsetning til Storvatnet som er langt og smalt,
er disse vatna små og runde.
Lommerelva er den største elva i vassdraget. Den er bred og
går i stryk og fosser via Lommervatnet (26 moh) og til
utløpet ved Lommeren. Vannføringa i Lommerelva er hevdet å
være større enn for de fleste andre elvene i Nord-Salten.
De øvrige elvene og bekkene i området er små, men har stort
fall.
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2.3 KLIMA
Lommerelvas nedbørfelt ligger i et område med kystklima.
Området ligger imidlertid i overgangssonen til noe mer
kontinentalt preget klima.
Karakteristisk'er relativt milde vintre med temperaturer
sjelden under -200C. Antall dager pr. år med
minimumstemperatur under -100C er ca 20. Somrene er relativt
kjølige, men temperaturer opp i 300C er ikke uvanlig. Arlig
nedbørsmengde er normalt ca 1000-1100 mm. pr. år.
IIV

TA

N

Områdene i de nedre delene av området tilhører den
, som i Nord-Norge er
karakterisert av store myrarealer.
I Lommerelvas nedbørsområde fins ingen store, sammenhengende
myrarealer. De største myrområdene ligger i Storvassbotn, i
nordenden av Storvatnet.
Store deler av arealene under skoggrensa tilhører
n n hvor den subalpine bjørkeskogen er
k
f
karakteristisk. Et kraftig utviklet bjørkeskogsbelte
omkranser det meste av Storvatnet. Bjørka er dominerende på
arealene under skoggrensa. Det er allikevel et markant
innslag av furu på tørre og skrinne partier. En god del
gammel furuskog fins.
Vegetasjonen rundt Storvatnet må sies å være vanlig for
regionen. Vegetasjonen er skiftende fra Storvatnet og ned til
elvas utløp.
Lommerelva omgis av myrdrag, skogholt og mye berglendt mark.
På tørre partier er furu vanligst, forøvrig er bjørka
dominerende. Bjørkeskog av blåbærtypen er den vanligste
skogtypen.
Ved Lommerelvas utløp fins gammel kulturmark og eng som er i
ferd med å gro igjen. Langs elva fins et frodig gråorbelte
opp til Lommervatn. I de nedre delene av vassdraget fins
platesamfunn med en relativt rik sammensetning, hvilket gjør
at vegetasjonen her skiller seg ut fra det ordinære.
Skoggrensa i området går opp i over 400 m ved Storvassbotn.
og ved Lommeren fins et
I Stordalen på Storvatnets
par granplantefelt. Plantefeltet i Stordaren tilhører Statens
skoger.
AF

T

H

H T

Området tilhører naturgeografisk region nr. 43b; Nordlands
maritime bjørk- og furuskogsregion, underregion Sørfold Ballangen området. Regionen er karakterisert av furuskog,
vesentlig i dalbunner og som glissen bestokking i grunnlendte
"bunn-granitt-områder" på utsatte steder. Forøvrig mye
bjørkeskog.
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Nedbørfeltet til Lommerelva må sies å være representativt
for regionen.
Storvatnet er det største vatnet i hele region 43 b.
Størrelsen og formen gjør at vatnet må betraktes som
særpreget.
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Landbruk
Det er ikke landbruksarealer i drift i Lommerelvas
nedbørsområde. Ved Lommeren er det et fraflytta bruk på ca 30
dekar. Ved Storvasseidet ligger ca 15 dekar innmark brakk,
det samme ved Storvassbotn.
Ved Lommeren, ved utløpet av Lommerelva, går en viktig
trekkvei for rein. Denne er av betydning for
reindriftsnæringa i området. Beiting eller annen bruk av
arealene er ikke kjent.
Det ble tidligere tatt ut en del tømmer, helst furu, i
området. Lommerelva ble brukt som fløtingselv.
Bebyggelse
Ved Lommerelvas utløp fins et nedlagt bruk. Det er ingen
fastboende i nedbørsområdet i dag.
Ved Lommervatnet ligger et par hytter og i vestenden av
Storvatnet har Steigen jeger- og fiskeforening ei hytte. I
tillegg ligger ei hytte som tilhører Salten Skogforvaltning
ved Stordalen, i nordøst-enden av vatnet.
Ved Lommervatnet og ved Storvatnet fins 5-6 naust.

Veger
Det er ingen veger i nedbørsområdet. I nedre deler av
vassdraget, fra Lommereren til Lommervatnet, fins en gammel
kjerrevei.
Iraftlinjer
Ingen kraftlinjer krysser gjennom nedbørsområdet.
På fig. 3.1.1 er de observerte inngrepene kartfestet.
.
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Som fig. 3.1.1 viser er vassdraget for en stor del fri for
tekniske inngrep. Eneste inngrep er noen få fritidshus i
området. Det er sjeldent å finne et såpass stort område hvor
"villmarkspreget" er bevart.
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TE NF RKLARIN
På irkning:

Inngrep:

= relativt
uberørt natur

• = bebyggelse
(fraflyttet/fritidshus)
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Ekstern tilgjengelighet til Lommerelva-Storvatnet er relativt
dårlig. Det fins ingen snarvei for å komme inn i området.
Letteste måten å komme til vassdraget er å kjøre til
Straumfjord, ta privat båt innover Straumfjordvatnet, for så
å gå de siste par tre kilometrene over til Storvatnet.
Ellers er det mulig å dra med privat båt inn Ballkjosen, til
Lommerelvas utløp, for så å følge Lommerelva opp til
Storvatnet.
Fra E6 ved Tømmerneset i Hamarøy er det en dagsmarsj å komme
inn i vassdraget via Forsand-vatnet og over til nordenden av
Storvatnet.
Når den nye fergefrie riksvegen fra E6 til Steigen blir åpnet
i løpet av 1990 vil den eksterne tilgjengeligheten bli bedre.
Den interne tilgjengeligheten er relativt god. Rundt
Storvatnet og opp til enkelte av tindene er det stedvis bratt
og uframkommelig.

4.1.2 FYSI K EGNETH T F R AKTIVIT T R
Vassdraget er godt egnet for en rekke friluftsaktiviteter.
Det er fine turmuligheter fra Lommerelvas utløp i fjorden og
opp til Storvatnet. Videre er det mulig å gå opp på de fleste
toppene som omkranser Storvatnet. Rundt Storvatnet er det
stedvis bratt og ulent.
For skiturer er det fine muligheter. Hvis en unngår de
bratteste sidene rundt Storvatnet, er det store arealer igjen
som egner seg godt for skiturer, bl.a. i området Lommeren Storvatnet, og i Storvassbotn.
Det er mye vilt i området, så jaktmulighetene er gode.
Bl.a. forekommer mye elg, rypeartene, orrfugl og andre
jaktbare arter.
Storvatnet-Lommerelva er et av de få lakseførende
vassdragene i regionen og godt egnet for fiske. Det fiskes
mye i vassdraget. Flere naust og robåter ved Storvasseidet
vitner om dette.
Videre er det fine muligheter for vannbasert friluftsliv, for
roturer og bading i Storvatnet, Lommervatnet og i Lommerelva.
En båttur på Storvatnet byr på store naturopplevelser.
Sandstrender og svaberg gjør bading attraktivt på fine
sommerdager.
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Ved Storvasseidet fins fine grassletter - ideelt for
leirslagning m.v. Da det er for langt fra nærmeste veg er
det vanskelig å få fraktet inn eksempelvis kano, kajakk og
seilbrett, selv om forholdene forøvrig ligger godt tilrette.
Det er gode forekomster av molter og andre skogsbær i
området.

4.1.3TI
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Det er i området gjort få tiltak som kan sies å være
tilrettelegging spesielt for friluftsliv.
I denne kategori kommer følgende:
fiske- og jakthytter
fiskestellstiltak.
stier.
Fi

- o

Steigen jeger- og fiskeforening har ei fiske- og jakthytte
med 12 sengeplasser på Storvasseidet. Hytta brukes av
medlemmene i foreningen. Det er også muligheter for å låne
foreningens båt.
Ved Stordalen, nordøst for Storvatnet har Salten
skogforvaltning ei hytte som det også er mulig å låne.
Fi k

il

i

k

Det selges fiskekort til bruk på statens grunn som strekker
seg fra første foss ovenfor Lommervatn og oppover vassdraget.
For den private delen av vassdraget selges ikke fiskekort.
Steigen jeger- og fiskeforening driver kultiveringstiltak i
Storvatnet. Bl.a. er lakseyngel satt ut.
Stier
Fra Straumfjordvatnet går en tydelig sti over Storvasseidet
og til Storvatnet. Fra vassdragets utløp i Balkjosen går en
kjerrevei/sti via Lommervatnet og opp til Storvatnet.
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Landskapet er kontrastrikt, har stor spennvidde og gir rom
for ulike opplevelser.
Nedbørsområdet er i tillegg relativt stort (78 km2) og huser
et mangfold av landskapstyper.
Storvatnet har en dominerende plass i landskapsbildet og vil
være utgangspunkt for en rekke friluftslivsaktiviteter.
Områdets "villmarkspreg" er godt bevart.
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Vegetasjonen i området er stort sett vanlig for regionen, men
i området ved Lommerelvas utløp fins noe rikere,vegetasjon.
Vegetasjonen kan ikke sies å gi rom for spesielle
opplevelser.
Området er relativt rikt på fisk og vilt. Dette er faktorer
som i høyeste grad bidrar til mulige naturopplevelser og kan
være en medvirkende årsak til at området er såvidt mye brukt.

4. . GRAD N AV PÅVIRKNING
Som nevnt under kap. 3.2 er vassdraget i liten grad preget av
inngrep. Foruten et par hus ved Lommerelvas utløp og et par
hytter ved Storvatnet, er vassdraget relativt uberørt.
Viser forøvrig til fig. 3.1.1 hvor graden av påvirkning er
skissert.

4. . KU T RMINN R
I nordenden av Storvatnet er det rester etter hustufter som
tilhørte svenske reindriftssamer. Også i Storvika har det
vært boplasser. Ca 2 km NØ for Storvassbotn er det registrert
en grav.
Det

har vært drevet

tømmerfløting

i Lommerelva.

Man kan

derfor finne kulturminner etter denne driften.
Ved Lommerelvas utløp var det tidligere fast bosetting på et
mindre bruk. Området innerst i den fiskerike Balkjosen er
dermed en del av et gammelt kulturlandskap med bebyggelse og
dyrka mark. Forøvrig er ingen kulturminner kjent.

4.3 DA ENS BRUK
4.3.1BR KER RUPP R
Da det ikke er fastboende i eller i nærheten av vassdraget
er det ingen lokalbefolkning som har området som sitt
nærturområde. Det er helst folk som har hus/hytte ved
Lommerelvas utløp som kan sies å bruke området som
nærturområde.
Nærmeste fastboende befolkning er på strekningen Bogen Straumfjord. Da det er tungvint å komme til Storvatnet, er
det til dagsturer- og helgeturer området blir mest brukt av
lokalbefolkningen.
Storvatn-området blir også brukt for flerdagers opphold i
ferier. Det er hovedsakelig folk fra Steigen-Nordfold Straumfjord-Engeløya som bruker vassdraget, men også folk
fra Hamarøy og det øvrige Nord-Salten er brukere av
vassdraget.
Storvatnet og Lommerelva er et vassdrag som har betydning
både som nærtur-, dagstur- og helgeturområde. Det er som
dagsturområde at vassdraget har størst verdi.
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Lommerelvas nedbørsområde gir rom for flere ulike
friluftslivsaktiviteter. De viktigste aktivitetene som utøves
i området er følgende:
turgåing til'fots
fiske
jakt.
I tillegg forekommer følgende aktiviteter:
skiturer
bading

bærplukking
båtturer til Lommeren
roturer på Storvatnet
naturstudier/fotografering.
Det er av lokalkjente nevnt at man før i tida gikk på skøyter
på Storvatnet.
Under følger en kort beskrivelse av de vanligste aktivitetene:
Tur åin

il fo

Det er mest aktuelt å ta turen fra Straumfjordvatnet og over
til Storvasseidet. I tillegg er strekningen fra Lommerelvas
utløp og opp til Storvatnet relativt mye benyttet.
Fra Storvatnet er det fine turmuligheter til Trollfjellet,
Bjørsvikdalen, Hopen og Hopfjellet. Det er videre en fin tur
å gå fra Hamarøy-sida over Forsanvatnet og ned til
Storvassbotn.
Fiske
Fiske er i kombinasjon med turgåring den mest utbredte
friluftslivsaktiviteten i vassdraget.
Lommerelva er et lakseførende vassdrag. Sjøørret og laks går
opp til Lommervatnet. Det er relativt få laks som går opp,
men fin sjøørret opp i 6 kg er ikke uvanlig. Her er kun
stangfiske med flue, sluk eller mark tillatt i tida 01.0631.08.
Området ovenfor første foss ovenfor Lommervatnet er
statsgrunn. I Storvatnet fins innlandsrøye og innlandsørret
av bra kvalitet og størrelse. Det er tillatt å fiske med garn
i vatnet i perioden 01.06-31.08. Isfiske på Storvatnet var
vanligere før, men det skjer fortsatt. Det er ikke kjent om
det fiskes i de øvrige vatna i vassdraget.
Jakt
Det jaktes i hele nedbørsområdet. Det mest brukte
jaktterrenget er nordenden av Storvatnet samt de vestlige
delene av vassdraget. Jakt er mest utbredt på statens grunn.
Det drives både småvilt- og storviltjakt i området.
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Av småvilt er det helst rype som blir jaktet. I.tillegg tas
noe hare og orrfugl.
Ett jaktlag driver elgjakt i området. Det jaktes etter elg
hovedsakelig i,området mellom Storvatnet og fjorden.
Skiturer
Terrenget fra Lommeren og opp til Storvatnet er en del brukt.
Det er også fint å gå på ski fra Hamarøy via Forsanvatnet,
til Storvassbotn og over til Straumfjord.
Bading
Det er fine bademuligheter i Storvatnet, Lommervatnet og i
Lommerelva. Sandstrender og svaberg gjør bading aktuelt på
fine sommerdager.
Båtbruk
Båtbruk i forbindelse med fiske og rekreasjon er vanlig på
Storvatnet og Lommervatnet. I tillegg er det vanlig å dra med
båt inn til Ballkjosen for dagsturer og helgeturer, og å
overnatte

i telt

i Lommerområdet.

Fig. 4.3.1 viser de viktigste områdene for ulike
friluftslivsaktiviteter.

4.3. MLANDSR GISTR RING
Storvatnområdet er i kommunen sett på som det sentrale
fjellområdet i Steigen. Det er ansett å være et meget
verdifullt friluftsområde som det vil være vanskelig å finne
erstatning for.
Den nærmeste befolkningen til vassdraget har andre områder de
kan benytte som dagtur- og helgeområde for en del aktiviteter.
Når det gjelder fiske, er vassdraget det eneste sjøørretvassdraget av betydning i Nord-Salten. I tillegg er
betydningen av å kunne jakte i statsallmenning framhevet.
(Letter allmenhetens tilgang til å jakte.)
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Friluftslivsareal:
1P4pj-V
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in stil ak:

d

= fiskeområder, laksefisk

------= sti

fiskeområder, innlandsfisk
= jaktområder

U

fiskehytte/skogskoie

•= båtbrygge/naust

grense statsallmenning/
privat område
(statsallmenning det
største området)
Fi . 4.
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Fri uftslivsare 1. Tilr
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for friluftsliv.
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Det fins ingen,reiselivsbedrifter i eller i nærheten av
vassdraget. Den nærmeste reiselivsbedriftene er følgende:

Stedet ligger i Nordfold, ca 16 km i luftlinje, nordøst for
Storvatnet. Gjestegård med utleie av rom.
Andre reiselivsbedrifter i Steigen er ikke kjent.

5.

NATRAS
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Naturen i området er i seg selv en stor attraksjon som gir
rom for naturopplevelser og en rekke friluftslivsaktiviteter.
Ut over dette er det muligens fisket som er den største
attraksjonen. Lommerelva er det eneste lakseførende
vassdraget av betydning i Nord-Salten.

5.3 MRÅDETS VERDI F R R ISE IVET I DAG
kal

r

iv

Siden det i dag ikke fins reiselivsbedrifter i eller i
nærheten av vassdraget har vassdraget minimal verdi for det
lokale reiselivet i dag.
Når Steigen-vegen, strekningen Straumfjord-Sagfjord, blir
fullført i 1989 kan situasjonen bli annerledes. Med denne
vegen vil det bli lettere å komme til de nordlige delene av
Steigen, og tilgjengeligheten til Storvatn/Lommerelva blir
bedre. Den nye vegen vil neppe ha betydning for helgeutfart
f.eks. fra Bodø, da det vil være en omvei å dra til Steigen
nordfra.

I dag må Storvatnet-Lommerelva sies å ha liten betydning også
for det regionale reiselivet. Steigen-vegen vil nok ikke
medføre at vassdraget med ett skulle bli av stor betydning
for det regionale reiselivet, men etter all sannsynlighet vil
vassdragets verdi som reiselivsmål øke.
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I generalplanen for Steigen kommune (godkjent 1986) er
arealene utenom utbyggingsområdene (tettstedene) disponert
som landbruks- og naturområder. Lommerelva/Storvatn-området
er plassert i strengeste kategori, eller områder med sterke
verneinteresser hvor dispensasjon fra vedtektene ikke bør
tillates.
Fri id

1

Av generalplanen for Steigen går det fram at det er forbud
mot hyttebygging i nedbørområdet.
Nærmeste planlagte hytteområder er ved Bjørsvik, sør for
Storvatnet, og ved Hopen, sørvest for Storvatnet. Begge disse
områdene vil ha Storvatnet/Lommerelva som naturlig
utfartsområde.

6.2 VERNEPLANER
Det foreligger ingen verneplaner i eller i nærheten av
nedbørfeltet.

6.3 ANDRE
Kraftu b

PLANER/ NSKER F R

MRÅDET

in

Det foreligger planer om kraftutbygging i området.
Vannkraftprosjektet tar sikte på å utnytte vannfallet mellom
Storvatnet og Lommervatnet. Dette vil innebære en regulering
av Storvatnet med 2 m og en redusert vannføring i Lommerelva.
En eventuell kraftutbygging i området vil kunne gi en
kraftmengde på 16 GWh.
R

' n 1

f '1u

m '

I fylkesdelplanen "Hytter og friluftsliv i Salten", delplan
Steigen, er Storvatn/Lommerelva-området pekt ut som et viktig
regionalt friluftsområde. Det er anbefalt å holde området
fritt for hyttebygging.
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Lommerelvas nedbørfelt er ca. 78 km2. Det meste av arealet er
statsallmenning, mens området rundt Lommerelva er privateid.
Det bor ingen mennesker i nedbørfeltet.
Landskapet er kontrastrikt, har stor spennvidde og gir rom
for ulike opplevelser. Høydeforskjell er 0-1107 moh.
Storvatnet omgitt av høge fjell er det dominerende
landskapselement.
Området tilhører naturgeografisk region 43b; Nordlands
maritime bjørk- og furuskogsregion, underavdeling Sørfold Ballangen. Flora og fauna i nedbørfeltet er typisk for
regionen.
Vassdraget er tilnærmet fritt for tekniske inngrep, og
området er i stor grad "villmarkspreget".
Både ekstern- og intern tilgjengelighet er dårlig. Avstanden
fra E6 er stor, og båt er beste framkomstmiddel inn til
vassdraget. Ekstern tilgjengelighet blir atskillig bedre når
Steigen-vegen åpner i 1990.
Det er hovedsakelig folk fra Steigen som er brukere av
vassdraget. Det er en overraskende stor brukergruppe av
vassdraget til tross for tungvint atkomst. Dagsturer og
helgeturer er vanligst.
Vanligste friluftslivsaktiviteter i nedbørfeltet er fiske,
fotturer, jakt, bærplukking og skiturer. Storvatnet er godt
egnet til roturer og annen båtbruk, samt til bading. Fine
sandstrender, lune viker og odder for teltslagning og rasting
gjør området verdifullt for friluftslivsutøverne.
Tiltak som bedrer mulighetene for friluftsliv i vassdraget er
2 fiske-/jakthytter, fiskestellstiltak og stier.
For befolkningen i Steigen er området et av de viktigste
friluftsområdene, men andre områder for utøvelse av de fleste
friluftsaktivitetene fins. Når det gjelder fiske er
vassdraget det eneste lakseførende vassdraget av betydning i
Steigen. Statsallmenningen muliggjør allmennhetens adgang
til å jakte.
Det foreligger ingen verneplaner for området eller planer som
vil påvirke nedbørfeltet.
I fylkesplanen for friluftsliv er Lommerelvas nedbørfelt pekt
ut som et viktig regionalt friluftsområde. Det er også der
anbefalt at området holdes fritt for hytter.
En samlet vurdering av Lommerelvas verdi for friluftslivet er
at vassdraget har "meget stor verdi" for friluftslivet.
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Det fins ingen reiselivsbedrifter i eller i nærheten av
vassdraget. Den,nærmeste reiselivsbedriften er Steigen
Gjestegård i Nordfold, ca 16 km i luftlinje, NØ for
vassdraget. Lommerelvas nedbørfelt må derfor sies å være av
liten verdi for det lokale reiselivet.
Området må dessuten sies å ha liten betydning for det
regionale reiselivet i dag.
En samlet vurdering av nedbørfeltets betydning for dagens
reiseliv vil da være at denne verdien er "liten".
Fram idi

I

iv

Vassdraget ligger ikke innenfor noen av hovedsatsingsområdene/
-prosjektene for reiselivet, verken på nasjonalt nivå eller
på fylkesplan.
Kommunen har generelle målsettinger om en økt satsing på
reiselivet, men planer om bruk av vassdraget i
reiselivssammenheng er ikke kjent.
Den nye fergefrie riksvegen fra E6 til Steigen (Tømmerneset
Bogen) vil lette tilgjengeligheten til kommunen og også til

vassdraget.
Økt tilgjengelighet antas å gi ringvirkninger i form av økt
turisme og dermed økende etterspørsel etter områder som
Lommerelvas nedbørfelt.
Vassdragets framtidige betydning for reiselivet vurderes
derfor til å være av "mi d 1 v rdi" for reiselivet.

-
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Reiselivsbedrifter i Steigen
Lokalbefolkningen
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165.MUSKVIKELVA,
TYSFJORD
KOMMUNE
1. BELIG NHET

MLAND

1.1 STE SANGIVEL
Muskvikelvas nedbørfelt ligger sentralt i Tysfjord kommune og
ca. 10 km fra svenskegrensa. Vassdraget ligger innerst i
Mannfjorden, ei sidearm til Tysfjorden. Området ligger ca 15
km i luftlinje fra kommunesenteret Kjøpsvik. Muskvikelva
munner ut i Mannfjorden.

1.2 ATKOMST
Vanligste atkomstmåte er med privat båt inn Mannfjorden til
Muskvikelvas utløp.

1.3EIEND MSF RH LD
Arealene i nedbørfeltet er privateide. Området grenser mot en
større statsallmenning forvaltet av Statens skoger, Salten
forvaltning.

1.4BEF LKNING
Tysfjord kommune hadde pr. 01.07.88 et innbyggertall på 2650.
Det er i dag ingen fastboende innerst i Mannfjorden. Nærmeste
bosetting er ved Tørnes og Kjårnes ytterst i Mannfjorden.

Fi . 1.1 M
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Dominerende bergart er tungtforvitrelig granitt (Tysfjordgranitt).
Kv rr
NGU har foretatt registreringer av løsmassene i Tyfjord
kommune (rapport 15567A) og de største forekomstene fins i
bl.a. Mannfjorden. Det er betydelige løsavsetninger i
nedbørfeltet, bl.a. går en morenerygg like bak innmarka.

2.2 T POGRAFI
Muskvikelvas nedbørfelt er tilnærmet rundt i formen. Største
lengde er ca 5 km, mens gjennomsnittlig bredde er ca 4 km.
Nedbørfeltet dekker et areal på ca 18 km2 hvorav ca 1,5 km2
er vannareal.
Muskvikelvas nedbørfelt er klemt mellom bratte, tildels
glatte og vegetasjonsløse fjellsider. Vassdraget er omgitt av
topper på 500-1200 moh. Høyeste fjell i området er Beassegåma
(1251 moh).
Innerst i Mannfjorden er terrenget relativt flatt. Det er
svak og jevn stigning opp til Storvatnet (64 moh) og den
parallelle elvedalen.
Storvatnet ligger sentralt til i det NV-SØ orienterte
dalføret. Nord for og parallellt med Storvatnet går hovedelva
inkludert en lang kjede av mindre tjern. Mellom Storvatnet og
elvedalen reiser en bratt, berglendt kolle seg.
Bekken fra Storvatnet munner ut i Muskvikelva like vest for
utløpet fra Storvatnet. Flere sidebekker kommer ned fra
fjellsidene og drenerer i hovedvannstrengen, i Storvatnet
eller i Muskvikelva. Elva går enkelte steder i stryk ned mot
utløpet i Mannfjorden. På grunn av et ras i 1941 har elva
skiftet leie. Det gamle elveleiet er i dag dekket av mose.

2.3 KLIMA
Muskvikelva ligger i et grenseområde mellom to klimasoner
hvilket innebærer en overgang mellom utpreget kystklima og
mer kontinentalt preget klima. Det er store klimavariasjoner
innenfor relativt begrensete områder pga. topografien. Stort
sett er det et kystklima med milde vintre og kjølige somre.
En nedbørsmengde på over 2000 mm innerst i fjordarmene er
ikke unormalt. Dominerende vindretning er fra SV.
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2.4 VE

ETASJ N

Deler av Muskvikelvas nedbørfelt tilhører den mel mb r
vegetasjonsregion. Denne regionen er i Nord-Norge
karakterisert av myrarealer. I dette området er det
imidlertid lite myrdannelse.

le

Arealene over myrområdenelmen under skoggrensa tilhører
f li k
r ion n hvor subalpin bjørkeskog dominerer.
Rundt innmarka, langs elver og bekker og i skråningen overfor
innmarka vokser bjørkeskog. Bjørkeskogen har her innslag av

osp og rogn , og er av lågurttypenmed bregner og urter i
feltsjiktet.

Ved Storvatnet

og i elvedalen

nord for

Storvatnet dominerer bjørkeskogen iblanda noe furu.
Bjørkeskogstypen varierer her fra den fattigste typen med
mose og lyngarter i feltsjiktet til de mer rikere typene med
urter og høgstauder.
Dominerende vegetasjonstype i området er furuskogen. På
skrinne bergrabber og moreneplatåer vokser furu med mose og
stedvis lyngarter i bunnsjiktet. Furuskogen NV for Storvatnet
består av relativt homogen skog med høge, rette trær. I
motsetning til i nabofjorden, Grunnfjorden, er furuskogen i
Mannfjorden ikke uthogd.
Ved utløpet av Storvatnet fins et bredt vierbelte. Ved
Muskvikelvas utløp er det dannet en strandeng med innslag av
mange plantearter. Overfor strandenga er det brakklagt
grasbevokst innmark.
Skoggrensa i området går opp i ca 200 moh. I sørhellingene
kan bjørka rent lokalt gå opp i 300 m. I nordhellingene går
bjørka så vidt over 100 moh.
Over skoggrensa dominerer nakent fjell, rabbevegetasjon og
andre vegetasjonstyper som er typisk for fattige bergarter.

2.

NAT RGE GRAFI K TILH R GHET

Mannfjordbotnområdet ligger i naturgeografisk region 43b;
Nordlands maritime bjørk- og furuskogsregion, underavdeling
Sørfold - Ballangen området.
Denne regionen karakteriseres ved furuskog vesentlig i
dalbunner og som glissen bestokking i grunnlendte "bunngranitt områder" på utsatte steder. Forøvrig mye bjørkeskog.
Nedbørfeltet til Muskvikelva må sies å være representativt
for regionen.
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3. INNGREP
I N DB RFELTET
.1

KSISTERENDE INN

P

Landbruk
Det er ikke landbruksarealer i drift i Muskvikelvas
nedbørsområde i dag. Da det var fast bosetting i området ble
området beitet av sau. Innmarka innerst i Mannfjorden er i
dag i ferd med å gro til. Det har ikke vært reindrift i
området på flere tiår.
Noe hogst av ved, fortrinnsvis bjørk, er foretatt. Det er få
tegn på hogst av furu, mens noe fallved er tatt ut.

Bebyggelse
Ved vassdragets utløp i Mannfjorden ligger et nedlagt bruk
med flere hus. I tillegg fins ca 5 hytter i området. Ved
Storvatnet ligger 2 naust.

Veger
Det er ingen bilveger i området. Fra Mannfjorden går en

kjerrevei nesten opp til Storvatnet.

Kraftlinjer
Like nord for området går ei høyspentlinje. I selve
nedbørfeltet er ingen kraftlinjer kjent.
På fig. 3.1.1 er de observerte inngrepene kartfestet.
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752

TEGNFORKLARINGER
Inngrep:

Påvirkning:

= dyrka mark

r-77( =

relativt uberørte
områder

= bebyggelse
= kjerrevei
Fi . 3.1.1

Inn re

= områder påvirket
av inngrep
i vassdra et. Graden av

åvirknin .

3.2 VASSDRAGET GRAD AV PÅVIRKN1NG
Foruten de naturinngrep som er gjort i tilknytning til den
vesle fraflytta grenda innerst i Mannfjorden er resten av
vassdraget relativt uberørt.
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4. FRIUFTSLIV
4.1VASSRAGETS E NETHET F R FRIL FTSLIV
4.1.1VASSDRAGETS TILGJENGELIGHET
Ekstern tilgjengelighet til Muskvikelvas nedbørfelt er
relativt dårlig. Da det ikke går rutebåt inn Mannfjorden er
den letteste atkomstmåten å bruke privat båt. Det er ca 15 km
i luftlinje fra kommunesenteret Kjøpsvik. Forøvrig er det
mulig å gå over fjellet fra Hellemobotn eller via vandreleden
fra Sverige.
Den interne tilgjengeligheten er relativt god.

4.1.2FYSISK

EGNETHET FOR AKTIVITETER

Vassdraget er godt egnet til turgåing til fots, til fiske og
til bærplukking. For erfarne fjellvandrere er området et godt
utgangspunkt for lengre fjellturer innover mot Sverige eller
sørover mot Hellemobotn.
De bratte fjellsidene som omkranser Mannfjordbotn gjør
området lite egnet til skigåing utover det å gå fra Mannfjord
og opp til Storvatn.
Fiskeressursene i området er gode, og Storvatnet er et
attraktivt fiskevatn.
Gode forekomster av molte gjør området attraktivt til
bærplukking.

4.1.3TILRETTELEGGING

F R FRIL FTSLIV

Det er i området gjort få tiltak som kan sies å være
tilrettelegging spesielt for friluftsliv.
Av andre forhold som har bidratt til økte muligheter for
friluftsliv er følgende:
kjerreveg/bru
stier
naust/båter
K

rrevei b u

Fra bebyggelsen ved Mannfjorden går en kjerreveg opp til
nordenden av Storvatnet. Ei bru over elva like ved Storvatnet
gjør det mulig å krysse elva.

Stier
Fra enden av kjerrevegen går en sti opp til naustene ved
Storvatnet. Hovedleden inn til Sverige går like nord for
nedbørfeltet, fra Klubbvika og på skrå opp fjellsiden.

Naust/båter
Ved Storvatnet ligger 2 naust med flere robåter.
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4.2 PPLEVEL ESM LIGH TER
4.2.1LANDSKAPSKVA ITETER/FLRA/FAUNA
Landskapet i området er på mange måter typisk sett i forhold
til regionen. Vassdraget er dessuten relativt lite (20 km2)
hvilket gjør at variasjonene i landskapet ikke er så store.
Vegetasjonen i området er relativt triviell selv om det fins
innslag av mer næringsrike vegetasjonstyper. Ifølge Skaugen
(1980) er også fuglefaunaen i området nokså triviell. Det er
dominans av arter som er vanlige for landsdelen.
Av større pattedyr skal det være en fast bestand av elg,
oter og mår i området.

4.2.2GRADEN AV PÅVIRKNING
Som nevnt under kap. 3 er store deler av vassdraget relativt
uberørt. Viser forøvrig til fig. 3.1.1 hvor de enkelte
inngrep er kartfestet og hvor graden av påvirkning er
skissert.

4.2.3K LTURMINNER
Den fraflytta grenda innerst i Mannfjorden er et gammelt
kulturlandskap. Forøvrig er ingen kulturminner kjent.

4.3 DAGENS BRUK
4.3.1BRUKER RUPPER
Det er hovedsakelig folk som har hus/hytte i Mannfjorden som
benytter vassdraget til friluftsliv og rekreasjon.
Av de øvrige brukerne av området kommer de fleste fra
Kjøpsvik og fra andre lokalsamfunn i Tysfjorden.
Det er sjelden folk utenom kommunen tar turen innover
Mannfjorden.
For de som holder til i Mannfjorden på sommren er
Muskvikelvas nedbørfelt et viktig n rturom åde.
For de øvrige som kommer inn i området er det helst dagseller helgeturer som er mest aktuelt.
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4.3.2AKTUELLE FRIL FTSLIVSAKTIVITETER
Muskvikelvas nedbørfelt gir rom for flere friluftslivsaktiviteter. De viktiste aktivitetene som utøves i området er
følgende:
turgåing til fots
fiske
bærplukking
I tillegg forekommer følgende aktiviteter i noe mindre
omfang:
jakt
skigåing
bading
båtbruk
Tur åin

til fots

Området er på grunn av sin beliggenhet meget lite brukt.
Turgåing er ved siden av fiske, den vanligste aktiviteten.
Mest aktuelt er det å ta turen fra Mannfjorden og inn til
Storvatnet eller til den parallelle elvedalen. Det er vanlig
å kombinere fotturen med fiske i Storvatnet eller med
bærplukking. Fra Mannfjorden går en gammel vandrerled til
Hellemobotn og over til Sverige.
Fiske
Fiske er ifølge lokalkjente den viktigste friluftslivsaktiviteten i området.
I Storvatnet fins ørret av bra kvalitet. I tillegg noe røyr
av mindre størrelse.
Bærplukkinq
Det fins en del molte i området. I tillegg ble det tidligere
plukket en del blåbær.
Jakt
Det er ikke kjent om det i dag er noen som jakter i området.

129

7

-------

..,1) 1-

,/—

(

,,..-------:-,:-._-„-..-L4t .....,, 14,7
-A

,,,

(

,-..,

/,- '

\

_

,..,

,

.-,,,k.,

••• \

...----._--',

f

\

,

_

\
,
la.1‘ \

\\

\ ,„ ..\,„

790-

.

•- •,-

'

34.
11(

•

,

,

,
,

.

,43

,

'

•

•

•

•

•

•

—
.
,

c„

--,..P

•

'

—

-

.

'

,

‘i?

1N

.

'
—

—

4

,

••vHi'
t,

•

.

.
—

,

•
,

,
,

.
,

"

.

.

.

.

-

y

r

\s‘2

50 1

-

-)

i

*f

„

s;

1.,

k
- "
,

\

TEGNFORKLARING
Fri

iv

uf

ffl

r

1.

1

Tilr

= fiskeområder

diU11,

Å
4.

4. .3

Fil

f

liv

r al. Til

il

k:

= sti

••

summ...~~=

Fi

in

=

kjerreveg
naust
n

f r fril f

li

MLANDSREGISTRER N

For de som har hus/hytte i Mannfjorden er området av stor
verdi som nærturområde. Det er ingen andre områder som kan
erstatte vassdragets betydning som nærturområde. For de som
er på dags- eller helgetur i området er det ikke vanskelig å
finne erstatningsområder i regionen indre Tysfjord for de
fleste av de aktivitetene som utøves i vassdraget.
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5. REISELIV
5.1 EKSISTER

ND

R I ELI SBEDRIFTER I

MRÅDET

Det fins ingen reiselivsbedrifter i eller i nærheten av
vassdraget. De nærmeste reiselivsbedriftene er følgende:
tin

Hot 11

Stedet ligger i kommunesenteret Kjøpsvik, 15 km i luftlinje
fra Mannfjordbotn.
Mar its Minne
Gjestgiveri som ligger på Drag, 20 km i luftlinje fra
Mannfjordbotn. Fra Drag går rutebåten på Tysfjord, bl.a.
til Hellemobotn. Det går ingen rutebåt inn Mannfjorden.

.2 NATURBASERTE ATTRAKSJ NER

G AKTIV TETER I OMRÅDET

Muskvikelvas nedbørfelt er et område med naturkvaliteter som
gir rom for naturopplevelse og er utgangspunkt for flere
mulige friluftslivsaktiviteter. Naturkvalitetene,
opplevelses- og friluftslivsmulighetene fins imidlertid også
andre steder i regionen. Det er ingen attraksjoner som er
kjent, som er spesielle for Muskvikelv-området.

5.3

MRÅDETS VERDI F R R ISELIVET I DAG

Lokale r is livet
Som det går fram av kap. 5.1 fins det ingen reiselivsbedrifter
i eller i nærheten av vassdraget. De nærmeste reiselivsbedriftene ligger mer enn 15 km i luftlinje fra vassdraget.
Ingen av disse bedriftene oppgir å ha spesielle interesser i
vassdraget.
Re ionale rei eliv t
Muskvikelvas nedbørfelt må sies å ha minimal betydning også
for det regionale reiselivet i dag.
Dersom det blir opprettet en nasjonalpark/landskapsvernområde
i indre Tysfjord, vil større oppmerksomhet bli rettet mot
denne delen av regionen. Dette kan medføre større interesse
for - og vektlegging av også områdene nord for den aktuelle
nasjonalparken.
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6. PLANSITUASJ
NENF R VASSDRAGET
6.1 KOMMUNALE PLANER
Ar

ldi

on rin

n

I generalplanen for Tysfjord kommune er arealer utenom
utbyggingsområdene (tettstedene) disponert som landbruks-,
natur- og friluftsområder (LNF-områder). Dette gjelder også
for Muskvikelvas nedbørfelt.
Det er ikke utarbeidet soneplan eller reguleringsplanfor
noen deler av vassdraget.
Vikti

fr'luf

områd r

Nedbørfeltet til Muskvikelva er i generalplanen for Tysfjord
tatt med blant de 10 viktigste friluftsområdene i kommunen.

6.2VERNEPLANER
L nds lan for

as'onal a k r

I "Ny landsplan for nasjonalparker" (NOU 1986:13) er det
foreslått å legge ut store deler av indre Tysfjord som
nasjonalpark/landskapsvernområde etter naturvernloven.
Arealet dekker ca. 800-1000 km2 avhengig av avgrensningen.
Musvikelvas nedbørfelt er foreslått innlemmet i den planlagte
nasjonalparken.
Denne nasjonalparken blir i såfall del av et større nordisk
naturvernområde da området henger sammen med de eksisterende
svenske nasjonalparkene. Fig. 6.2.1 viser plasseringen av den
foreslåtte nasjonalparken.

6.3ANDR P ANER/ NSKER F R MRÅDET
Kraf u b
Det fins planer som skisserer en samlet regulering av
vassdraga i Mannfjord/Grunnfjord.
Merk t tur

t

Det foreligger planer om å merke vandringsleden nordover til
Skjomenfjellene og sørover til Gjerdalen-Rago-Sulitjelma fra
Hellemobotn. En slik merking vil kunne knytte Mannfjordområdet
til turistrute-nettet i grenseområdene.
Ingen andre planer/ønsker for bruken av Muskvikelvas
nedbørområde er kjent.
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7. SAMMENDRAOG KONKLUSN
7.1SAMMENDRAG FRILUFTSLIV
Muskvikelvas nedbørfelt er ca 18 km2. Arealene er privateide.
Det bor ingen mennesker i nedbørfeltet.
Landskapet i området er typisk sett i forhold til regionen,
og er representativt for indre fjordstrøk i regionen.
Høydeforskjellen i området er 0-1251 moh.
Området tilhører naturgeografisk region 43 b; Nordlands
maritime bjørk- og furuskogsregion, underavdeling Sørfold Ballangen området.
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Flora og fauna i området er stort sett typisk for regionen,
men i motsetning til i Grunnfjorden er furuskogen i
Mannfjordbotn godt bevart.
Foruten de naturinngrep som er gjort i tilknytning til den
vesle fraflytta grenda i fjordbotnen, er resten av vassdraget
tilnærmet uberørt.
Ekstern tilgjengelighet til området er relativt dårlig.
Letteste atkomstmåte er med båt. Den interne
tilgjengeligheten

er relativt

god.

Det er hovedsakelig folk fra Tysfjord og folk som ferierer i
Mannfjord som er brukere av området. For den første gruppa er
området et nærturområde, men først og fremst er området et
dags- og helgeturområde for befolkningen i kommunen. Området
må sies å ha relativt lav bruksverdi.

Vanligste friluftslivsaktiviteter i nedbørfeltet er fotturer,
fiske og bærplukking.
Tiltak som bedrer muligheten for friluftsliv i vassdraget er
kjerrevegen opp til Storvatnet, flere stier i området og
naust/båter ved Storvatnet.
Befolkningen i Tysfjord har alternative friluftslivsområder
for utøvelse av de fleste aktivitetene. For ferierende i
Mannfjordbotn fins ingen alternative nærturområder.
Det foreligger foruten planer om en omfattende
kraftutbygging i indre Tysfjord, ingen planer for området
som kan påvirke nedbørfeltet. Dersom det blir opprettet
nasjonalpark/landskapsvernområde i indre Tysfjord vil også
Mannfjordområdet få større oppmerksomhet.
En samlet vurdering av Muskvikelvas verdi for friluftslivet
er at vassdraget har "middels verdi" for friluftslivet.

7.2 R I EL V
Da en

r i

liv

Det fins ingen reiselivsbedrifter i eller i nærheten av
vassdraget. Den nærmeste reiselivsbedriften ligger ca 15 km i
luftlinje fra vassdraget. Muskvikelvas nedbørfelt må derfor
sies å være av liten verdi for det lokale reiselivet.
Området

må dessuten

sies å ha liten betydning for det

regionale reiselivet i dag.
En samlet vurdering av nedbørfeltets betydning for dagens
reiseliv vil da være at denne verdien er "liten".
Fr mt'di

r i

li

Vassdraget ligger ikke innenfor noen av hovedsatsingsområdene/
-prosjektene for reiselivet, verken på nasjonalt nivå eller
på fylkesplan.
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Det eneste som kan medføre større interesse for området er at
det blir opprettet nasjonalpark/landskapsvernområde i indre
Tysfjord.
Kommunen har generelle målsettinger om en økt satsing på
reiselivet, men planer om bruk av vassdraget i reiselivssammenheng er ikke kjent.
Totalt sett vurderes vassdragets framtidige betydning for
reiselivet til å være av "li en v rdi" for reiselivet.

8. INFORMASJ
NSKILDER
Rapporten er basert på informasjon fra følgende kilder:
Befaring i området er ikke foretatt p.g.a. vanskelig
tilgjengelighet.
Informas'on f a:
Tysfjord kommune
Fjelloppsynsmannen i Hamarøy
Tysfjord jeger- og fiskeforening
Lokalbefolkningen
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166.VARPELVA,
HAMARØY-OG TYSFJORDKOMMUNE
1. BE IGGENHT G MLAND
1.1 STEDSN IVELE
Varpavassdraget ligger i Nord-Salten, på grensen mellom
kommunene Hamarøy og Tysfjord. E6 krysser nedbørfeltet på
langs. Vassdraget munner ut i Innhavet, den østligste
fjordarmen av Kaldvågfjorden.
Fig. 1.1 viser områdets beliggenhet.
1.2 ATKOMST
Vassdraget ligger svært sentralt til på Hamarøya. Fra Fauske
er det ca 110 km til vassdragets sørende. E6 går gjennom
området i en strekning på ca 15 km.

1.3 EIEND M F RH LD
Arealene i nedbørfeltet er privateide.

1.4BEF LKNING
Hamarøy kommune hadde pr. 01.07.88 et innbyggertall på 2369,
mens Tysfjord på samme tidspunkt hadde en befolkningsmengde
på 2650.
Deler av tettstedet Drag, med en befolkningsmengde på ca 1000
mennesker, ligger innenfor nedbørfeltet. Forøvrig bor det et
100-talls mennesker i øvrige deler av nedbørfeltet. De fleste
av disse er bosatt langs E6.

-.•

°

Nor

•

J

irvå

t

(i>‘*'
r;2`51 •=t
upvik
'

4.WW77144,

»

h-

llsa
•

r
tdvågfionin

rå.
—
;

•

itf
y

.

jestad

i'Ziiisay

s

0 R--15.E N

G F j

,.....4)
,
—'

Ro
Straum5-4
/-

,

' 'il , ‘;` ,:j 1. ..---.;

..,
,--•

Strawns vik

ei"

Sirin

Fi . 1.1 Var a

.
.1

26 ---'1

/

.int5
an

sdr

li

nh

136

2. NATURGRUNNLAG LANDKAP
2.1 GEOLOGI
B

runn

olo i

Berggrunnen i området består av grunnfjell, med granittiske
gneiser og granodioritt som dominerende bergarter.
Kvartær eolo i
Løsmasser er spredt over hele nedbørfeltet. Forøvrig er ikke
kvartærgeologiske avsetninger i området kjent.

2.2TOPOGRAFI
Varpavassdragets nedbørsområde er langt og smalt i formen,
tilnærmet T-formet. Største lengde er ca 15 km, største
bredde er ca 9 km og minste bredde bare 2,5 km. Nedbørfeltet
dekker et areal på ca 69 km2, hvorav ca 16 km2 er vannareal.
Landskapet i området er hovedsakelig et kuppert, delvis
skogkledt åslandskap. Terrenget hever seg mot nord og mot
sør. I nord er Djupdalsfjellet (399 moh) høyest, mens
Vetefjellet

(382 moh) er høyest

i sør.

I nord ligger Ulvsvågskardet, et høydeplatå som består av en
mosaikk av snaufjell, koller, myr og vatn. I dette området er
Kjerrvatn (209 moh) det største vatnet med et areal på ca 2
km2.
Fra Ulvsvågskardet heller landskapet sørover mot
lavereliggende områder. Her er de mange vatna og skogkledte
koller karakteristisk; Torpelvatnet (60 moh), Skilvatnet (35
moh) og Kvannvatnet (29 moh). Skilvatnet er det største
vatnet i vassdraget og dekker et areal på ca 4 km2. Vest for
tettstedet Drag ligger Storvatn (8 moh) og Varpvatn (4 moh),
som tilsammen dekker et areal på ca 2 km2.
Varpavassdraget består av to forgreininger. De nordligste
delene drenerer til Varpvatnet via Kvannelva. Fra Vetefjellet
i sør går en rekke mindre elver og bekker nordover og
drenerer i Storvatnet. Storvatnet og Varpvatnet bindes sammen
via en kort elvestrekning. Fra Varpvatnet går Varpelva en
snau kilometer ned mot fjorden. Her slynger elva seg gjennom
et skogkledt landskap, over svaberg og ned mot utløpet i
Varpvågen.

2.3 KLIMA
Varpaområdet har et utpreget kystklima. Vintrene er relativt
milde, mens somrene er relativt kjølige.
Arlig nedbørsmengde er ca 1000 mm.
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.4 V GETASJ N
Det aller meste av Varpavassdragets nedbørfelt tilhører
fjellskogssonen hvor subalpin bjørkeskog dominerer.
Skogkledte åser dekker store deler av arealet i nedbørfeltet.
Det er ulike former for bjørkeskog som er vanligste skogtype.
Vanligst er blåbærbjørkeskog, men på rikere områder fins
lågurtbjørkeskog. Her fins også andre lautrær enn bjørk,
bl.a. osp, selje, rogn og gråor. Store arealer i de sørvendte
skogsliene i sentrale deler av vassdraget er dekket av
storvokst osp.
På de rikeste områdene fins bjørkeskog av høystaudetypen. Her
vokser høge gras, bregner og store urter i feltsjiktet.
På tørre, skrinne koller, spesielt i de vestlige og sørlige
delene av vassdraget, fins glissen furuskog.
Langs elver og vatn fins det flere steder velutviklet gråorheggeskog. Spesielt rike forekomster fins langs Kvannelva.
I Varpelva fins furukledte holmer.
Store arealer i nedbørfeltet er dekket av myr. Dominerende
myrtype i området er fattige sigevannsmyrer, men også rikere
myrtyper forekommer. Enkelte steder fins grunnvannsmyrer med
tradisjonell, fattig vegetasjon. Småtjørna sør for
Dragskrysset er omtrent gjengrodd.
I de lavreliggende strøk fins større- og mindre
granplantefelt. Bl.a. fins et stort granfelt øst for E6 ved
Dragskrysset.
Det aller meste av arealet i vassdraget ligger under
skoggrensa som går opp i ca 300 moh.
Vegetasjonen i området som ligger over skoggrensa, er fattig
heivegetasjon hvor lyngarter dominerer.
Vatna i de øvre delene er relativt næringsfattige, mens vatna
i de nedre delene er noe mer næringsrike. Stedvis vokser en
del vannvegetasjon, bl.a. i Hamnvatnet og i Kvannvatnet.
I de lavereliggende delene av vassdraget er vegetasjonen
relativt sterkt kulturpåvirket. Tidligere beitet mye sau i
store deler av nedbørfeltet.
Innmark dekker bare ubetydelige arealer. østsida av
Skilvatnet er den delen av vassdraget hvor de største
innmarksarealene fins.

2.5 NATURGE GRAFISK TILH RIGHET
Området ligger i naturgeografisk region 43 b; Nordlands
maritime bjørk- og furuskogsregion, underavdeling Sørfold Ballangen området.
Regionen er karakterisert av furuskog vesentlig i dalbunner
og som glissen bestokking i grunnlendte "bunn-granitt
områder" på utsatte steder. Forøvrig mye bjørkeskog.
Nedbørfeltet til Bonnåvassdraget må sies å være
representativt for regionen.
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3. INNGREPI NEDB RF LT T
3.1 EK STE N E NNGR P I M ÅD T
Landbruk
Det ligger 10-15 mindre bruk i nedbørfeltet. De fleste ligger
på østsida av Skilvatnet. Ikke mange av disse er i full drift
i dag.
Området ble tidligere mye brukt til beiting både av storfe og
av småfe. I dag beites området i stadig mindre omfang. I
vestlige deler, ned mot Korsvika beiter forsatt en del sau.
Hogst av ved til eget bruk og noe for salg, skjer i de fleste
åsområdene. Bl.a. er en del skog tatt ut i Grytdalen og ved
Torpelvatn.

Reindrift
Deler av vassdraget er et vinterbeiteområde for tamrein. 6
familier i området driver med tamrein. Totalt beiter ca. 1500
dyr i området. På sommeren er det ikke tillatt å ha tamrein
på beite i områdene nord for Drag.

Annen nærin
Like nord for Dragskrysset ligger flere nedlagte gruver.
Langs vegen til Drag fins annen virksomhet tilknyttet
tettstedet.

Bebyggelse
I de sentrale, vegnære delene av vassdraget fins en god del
bebyggelse og ca 10-15 mindre bruk. Fra Dragskrysset og langs
den 4-5 km lange strekningen ned til Drag er det bebyggelse
hele veien. Forøvrig fins spredt bebyggelse langs E6 fra
Skilvatnet og til nedbørfeltets sørgrense. Også langs
bygdevegen til Kaldvågen ligger enkelte hus.
I tillegg til fast bosetting er det et relativt stort antall
hytter (100-150) i området. De fleste hyttene ligger i den
nordlige halvdelen av nedbørfeltet, i skogsliene opp mot
snaufjellet i NV.

Veger
E6 deler vassdraget i to, på langs. I tillegg deler fylkesveg
827 nedbørfeltet nesten på tvers. I Dragsområdet går flere
kortere vegstrekninger inn i området mot nord.
I øst går vegen mellom Drag og Hellandsberg parallellt med
nedbørfeltets østgrense i ca 4 km.
Helt i NV går en kommunal veg til Kaldvågen fra E6 ved
Skilvassbakk.
Opp til Torpelvatnet går en bomveg.
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Grustak
Det fins flere grustak innen området.
Kraftlinjer
Flere kraftlinjer krysser området. Fra nord går en linje fra
Ulvsvågskardet til Dragskrysset langs E6. Det samme skjer fra
sør. Begge linjene går så mot øst, den ene mot Drag og den
andre mot Hellandsberg. Videre går ei linje fra Drag til
Hellandsberg og fra Skillvassbakk til Kaldvågen. I tillegg
går flere mindre strømlinjer og telefonlinjer i området.
Lysløype
På Ulvsvågskardet har idrettslaget anlagt en 4-5 km lang
lysløype fra Jensvatnet og innover mot Djupdalsvatna.
Forure s in
Flere av de store vatna i sentrale deler av området;
Storvatn, Hamnvatn, Varpvatn, Kvannvatn og Skilvatn bærer
preg av å være noe forurenset. Hamnvatnet, like ved Drag, er
muligens det mest forurensete av vatna. Der har
fiskebestanden gått kraftig tilbake i løpet av 80 åra,
muligens på grunn av oksygenmangel. Det er mye begroing i
vatnet, bl.a. er sundet mellom Hamnvatn og Storvatn i ferd
med å gro igjen. Vatna burde undersøkes med hensyn på
vannkvaliteten.
På fig. 3.1.1 er de observerte inngrepene kartfestet.

rra

,

•

."
1,)

tol

'

j
11,

1,11

fl

le•werdi),

yasy,
l(Max

,

'

ty.t".

lopftfteme

.....

4

").

:50

(

rtg-

17

,

.0..

•
,
'

Ik l 111a11,(1.

.‘•

tyl
_,Y,Vi.111,

4
•

.11

hilirs,

"

••••••.,

,

> st,

,

VV

..

14.

3—41

47:

,
*

Rnre

•••!,

W

t,

r

lktir
sit

• .0

•41.

f'1",1

‘ribmmarver

k

rtm
'

t

"

fl

1
\
fr

•

(1'

,
•

,.
—\

..

.
.s

•.

.
..-

.s

•

•

..---...<7.

°.
e

b i'

•-...

1,?19

•

e•

,

...

.

,
.

..3•I

\

had
• •

V?:

t
ant

40'

TEGNFORKLARING
Inngrep:

Påvirknin s rad:
Afa

=

= relativt uberørte
områder

fast bosetting
= områder påvirket
av inngrep

= hytter
am

•10.=
bilveg
= kraftlinje

F' .

1.1

Inn re

i v ssdra e .

r den

v

*virknin .

•

".".•

•

141

3.2 VASSDRAGETS

RAD AV PÅ IRKN NG

Varpavassdraget ligger svært sentralt på Hamarøya og store
deler av vassdraget er derfor påvirket av ulike inngrep.
Størst påvirkning har de mange vegene i området og den faste
bosettinga.
Det er de nordøstlige delene, Ulvsvågskardet, og den
sørøstligste delen som er minst berørt.
På fig. 3.1.1 er de observerte inngrepene kartfestet.

4. FRILUFT
LIV
4.1VA

SDRAGETS EGNETHET F

4.1.1VASSDRAGETS

FRIL FTSLIV

TILGJENGELIGHET

Den eksterne tilgjengeligheten til Varpavassdraget er god i
det E6 går gjennom området. Området ligger ca 110 km nord for
Fauske.
Den interne tilgjengeligheten i området er også god. E6 samt
flere andre veger krysser ulike deler av nedbørfeltet.

4.1.2FYSISK

EGNETHET F R AKTIV TETER

Vassdraget er godt egnet for en rekke friluftslivsaktiviteter.
Nordre del av nedbørfeltet, Ulvsvågskardområdet er godt egnet
for turgåing både sommer og vinter. Det er et lettgått
turterreng. Området er det viktigste vinterutfartsstedet i
Hamarøy/Tysfjord.
De mange, tildels store vatna, samt elvene i området, gjør
vassdraget godt egnet for vannbaserte friluftslivsaktiviteter. Lett atkomst og gode naturgitte forhold bidrar
til ypperlige badeforhold, muligheter for et allsidig båtbruk
og for rekreasjon langs vatn og elver. Flere idyller gjør
området egnet for utflukter og leirslagning.
Fiskemulighetene i området er gode. Det er fisk i de fleste
vatn og elver. Både innlandsfisk, laksefisk og ål fins i
vassdraget.
Det er tildels mye vilt i nedbørfeltet, både storvilt og
småvilt. Området er sett på som det rikeste skogsfuglområdet
i Hamarøy. Det er gaupe i området og kjente gaupetrekk
krysser nedbørfeltet. Reven har gått tilbake på grunn av
skabb, mens måren er blitt mer tallrik. Videre er det mye bær
og sopp i området.
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4.1.3TILRETTELEGGINGF R FRILUFTSLIV
Det er i området gjort få tiltak som kan sies å være
tilrettelegging spesielt for friluftsliv. Blant disse kommer
følgende:
fiskestellstiltak
skiløypepreparering/lysløype
Av andre forhold som har bidratt til økte muligheter for
friluftsliv er følgende:
veger
parkeringsmuligheter
stier/broer
Fi kes ellstiltak
Grunneierlaget i området har jobbet en del med ulike
fiskestellstiltak. Det er dessuten utført prøvefiske i nedre
deler av vassdraget i regi av et skoleforsøk ved Drag skole
fra sesongen 1987.
Skilø

e re arerin

1 slø

e

av skiløyper
som
På Ulvsvågskardet er et utstrakt nettverk
blir preparert i vintersesongen. Ei relativt ny lysløype i
området fra Jensvatn til
Djupdalsvatna
gjør at bruk av
skiløypene også er mulig i den mørke årstid. Lysløypa ligger
i et skjermet terreng og løypene er lett å holde oppe.

Veger
De mange vegene i området gjør at det er enkelt å komme til
de ulike delene av vassdraget.
Park rin smuli heter
På Ulvsvågskardet er det en større parkeringsplass, spesielt
beregnet på vinterparkering. Videre er det i området en rekke
mindre parkeringsplaser samt muligheter for å sette bilen
langs vegen flere steder.
Ifølge lokalkjente burde det vært flere muligheter for
avkjøring fra E6 der det er fint å bade. Det hevdes at det på
denne strekningen også burde vært flere rasteplasser da det
er stor interesse for gjennomfartsturistene å stoppe ved de
mange naturperlene i området.
Stier/broer
En rekke stier krysser ulike deler av vassdraget.
På våte myrpartier er det stedvis plassert bord å gå på.
Det er flere steder bygd mindre broer slik at det er mulig å
krysse bekker/elver.
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4.2 PPLEVELS SM IGHETER
4.2.1LAND KAPSK ALITETER/FLRA/FAUNA
Landskapet i nedbørfeltet er mindre kontrastrikt enn det som
er typisk for regionen. Kontrastene mellom nedbørfeltets
rolige landskapsformer og det omkringliggende fjell- og
fjordlandskapet er imidlertid slående.
De mange og store vatna er et domineende trekk i
landskapsbildet, og legger grunnlag for et stort spekter av
mulige opplevelser og friluftslivsaktiviteter.
Landskapsmessige perler er det flere av i området.
Ulvsvågskardet med en mosaikk av myr, spredt skog, snaufjell
og blinkende tjern, er en av dem. En annen er landskapet i
området Varpvatn-Varpelvas utløp.
Vegetasjonen i området er alt overveiende typisk for
regionen. Innslag av rikere lauvskogstyper, bl.a. fine
gråor-heggebestander langs elver og vatn gjør
vegetasjonsbildet variert.
Nedbørfeltet må sies å være relativt rikt på fisk, vilt og
bær. Et stort antall dyrearter har tilhold i området. Alt
dette bidrar til mulige naturopplevelser, og kan være en
medvirkende årsak til at området er såpass mye brukt.

4.2.2GRADEN AV PÅVIRKNING
Som nevnt under kap. 3 er store deler av vassdraget relativt
sterkt påvirket av inngrep.
Det er bebyggelsen i Dragsområdet og den spredte bebyggelsen
forøvrig samt de mange vegene som står for de største
inngrepene.
Viser forøvrig til fig. 3.1.1 hvor de enkelte inngrep er
kartfestet og hvor graden av påvirkning er skissert.

4.2.3KULTURMINNER
Det fins flere kulturminner i området, de fleste av lokal
verdi. I området er det mange spor etter samisk bosetting av
noe nyere dato. Spredte rester og tufter etter hus og gammer
fins.
Ved Drag, i Stordalen, ligger 3-4 gamle gruver innenfor
nedbørfeltet og 2-3 like utenfor.
Ved Tømmerneset, ca 15 km sør for nedbørfeltets sørgrense
fins 4-8000 år gamle helleristninger. Disse er av regional
kulturhistorisk interesse.
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4.3 DAGENS BRUK
4. .1 RUK R RUPPER
Vassdraget blir mest benyttet av lokalbefolkningen,
hovedsakelig folk fra Ulvsvåg-Drag-Innhavet området og fra
de øvrige delene av Hamarøy og Tysfjord. Hytteeierne som også
kommer fra andre steder enn Hamarøy/Tysfjord, er hyppige
brukere av vassdraget. Også en god del turister på
gjennomfart nytter området for rekreasjon.
For lokalbefolkningen er området et viktig n r u mr°d .
Området er også mye benyttet som dagstur-, helgetur- og
nnomf rts mr°de.

4.3.2AKTUELLE FRI UFTSLIVSAKTVITETER
Varpavassdraget gir rom for en rekke friluftslivsaktiviteter.
De viktigste aktivitetene som utøves i området er følgende:
turgåing til fots
skiturer
fiske/isfiske
jakt
bading
båtbruk
bær- og sopp-plukking
I tillegg forekommer følgende aktiviteter:
skøytegåing på islagte vatn
naturstudier/fotografering
mosjon/jogging
Under følger en kort beskrivelse av de vanligste
aktivitetene:
Tur åin

il f

s sk' ur r

Store deler av vassdraget er et viktig turområde for
lokalbefolkningen, for hyttebeboerne og for den øvrige
befolkningen i Hamarøy-Tysfjord. Spesielt er de
delene av området, Ulvsvågskardet, et viktig
vinterutfartsområde for hele regionen. Ved påsketider er
Ulvsvågskardet så mye benyttet at det er problemer å finne
parkeringsplasser.
Videre er lysløypa på Ulvsvågskardet mye brukt av
befolkningen i hele regionen. Lysløypa åpner mulighet for
skiturer på kveldstid også i den mørke årstida.
Fiske isfiske
Varpavassdraget er et lakseførende vassdrag. Laks, sjøørret
og sjørøye går opp i vassdraget.
Det er en bra bestand laks i Varpvatnet og i Kvannvatnet samt
noe i Storvatn. Det synes som om laksen har problemer med å
komme opp i Storvatnet. I elva fra sør, Myrjokka, går
anadrome fisk opp til den første fossen. Nordover går laksen
til Skilvatnet, men ikke så ofte.

145

Bestanden av sjøørret og sjørøya har gått kraftig tilbake og
må i dag sies å være minimal.
I tillegg går ål opp i vassdraget. Alebestanden er antatt å
være relativt stor, men ålen blir i liten grad fisket til
tross for god kvalitet.
Innlandsfisk som ørret og røyr fins dessuten i hele
vassdraget. I Kjerringvatnet, Kjerrvatnet og
Torpelvatnet fins en lokal bestand av fjellørret i tillegg
til røyr. Kløttervatn er et reint ørretvatn med ørret av fin
kvalitet.
Kvaliteten på fisken i vassdraget er noe variabel. I
Storvatnet er fisken av god kvalitet, mens fisken i
Varpvatnet er av mer variabel kvalitet. Røyra er småfallen og
vitner om overbefolkning.
Fisken i Kvannvatnet er av relativt dårlig kvalitet i det
fisken er små og ofte befengt med parasitter.
Vassdraget er fredet mot fiske med garn. I tillegg er
Kvannelva og Varpelva fredet mot laksefiske.
Ifølge lokalkjente er det mye rovfiske i vassdraget. I
tillegg til grunneierne har osgå hytteeierne fått fiskerett i
vassdraget.
På vinteren fiskes det etter røyr og ørret på flere av vatna.
Det er forbud mot isfiske på de lakseførende vatna. Noe
isfiske skjer fortsatt på de øvrige vatnad,
men denne
aktiviteten var mye mer utbredt tidligere. Kultivering vil
bedre kvaliteten på fisken og det er antatt at dette vil øke
interessen for isfiske igjen. Torpelvatnet er spesielt
populært til isfiske.

Jakt
Varpavassdraget har et rikt dyreliv. Bl.a. er området det
beste skogsfuglområdet i Hamarøy. Av storvilt er elgen den
viktigste jaktbare arten. Elgen har fast tilhold i området og
det er helst i sørlige og vestlige deler av vassdraget at
elgen holder til. Det er et elgvall i området ved Korsvika
som grunneierne benytter seg av.
Fovøvrig fins en del tamrein innen området. I tillegg
streifer både gaupe og jerv i området.
Av småvilt er det helst rype det jaktes på. Det er bl.a. mye
fugl i området vest for Skilvassbakk, på Ulvsvågskardet og i
området sør for Storvatnet. Også noe hare, storfugl og ender
tas.
Det jaktes på ender helst i Kvannelva og i Storvatnet.
Det er liten tradisjon i harejakt i området.
Jakta i området er dårlig organisert. Det er for det meste
grunneiere, bygdefolk og enkelte hytteeiere som jakter.
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Bading
På fine sommerdager er vatna i de lavere delene av vassdraget
mye brukt til bading. Vatna er relativt grunne, slik at
vanntemperaturen blir relativt høy (18-190). Flere steder
fins hvite sandstrender som gir ideelle forhold for badeliv
og rekreasjon. Eksempelvis er Langvika ved Skilvatnet og
Storvatnet ved Drag mye brukt til bading.
Båtbruk
På de mange vatna i området er båtbruk utbredt. Robåter med
eller uten påhengsmotor er vanligste båttype, men kano,
kajakk og bruk av seilbrett forekommer, om enn mer sjeldent.
Flere naust, bl.a. ved Skilvatnet viser stor båtaktivitet.
Området har et mye større potensiale for båtbruk enn det som
aktiviteten tilsier i dag.
Bærplukking
Det er rike forekomster av molte på myrene i vassdraget. Det
meste av molteplukkinga er knyttet til eiendomsretten. I
tillegg fins bra med blåbær og noe tyttebær i området.
Det er ifølge lokalkjente liten tradisjon med sopplukking i
områdt til tross for rike forekomster, bl.a. av kantarell.
Skøytegåing
Det er i dag minimalt med skøytegåing på de mange islagte
vatna i området. Ifølge lokalkjente var denne aktiviteten mye
mer utbredt tidligere, spesielt på Skilvatnet.
Fig. 4.3.1 viser de viktigste områdene for ulike
friluftslivsaktiviteter.

4.3.3OMLANDSREGISTRERING
Befolkningen i Hamarøy og Tysfjord har mange friluftsområder
for utøvelse av de fleste friluftslivsaktiviteter.
Varpavassdraget er imidlertid ikke lett å finne erstatning
for når det gjelder fiske, i det laksefisk går opp i
vassdraget.
Det er heller ikke lett å finne områder med et tilsvarende
potensiale for bading og all slags båtbruk.
Som vinterutfartsområde er Ulvsvågskardet uerstattelig for
store deler av befolkningen på Hamarøy og på vestsida av
Tysfjorden.
Vassdraget er dessuten særs viktig nærturområde for
lokalbefolkningen.
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Tilrettele
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laksefiske

- bilveg

fiskeområder,

innlandsfisk

= parkeringsmulighet
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jaktområder
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5. REISELIV
5.1 EKSISTERENDEREISELIVSBEDRIFTERI OMRÅDET
Det fins to mindre reiselivsbedrifter i selve nedbørsområdet.
Det er et pensjonat på Drag og en bedrift som driver med
romutleie ved Dragskrysset.
I tillegg ligger flere reiselivsbedrifter like nord eller
like sør for nedbørfeltet.
Under følger en kort oversikt over de nærmeste
reiselivsbedriftene:
Romutleie v Dra skr s et
I krysset mellom E6 og fylkesvegen til Drag er det rom til
leie i et større hus. Bedriften ligger i selve
nedbørsområdet.
Mar its Minne

° Dra

Pensjonat på Drag som har romutleie. Bedriften ligger i selve
nedbørsområdet.
Ulvsvå

'e

i

ri o

F

d

in

Ulvsvåg Gjestgiveri og Fjordcamping ligger ca 3 km nord for
nedbørfeltets nordgrense, på Ulvsvåg. Bedriften ligger i
krysset mellom E6 og Rv-81. Her fins rom til leie, et
20-talls campinghytter, caravanplass og det er muligheter
for å leie båt for fiske.
Sørkil F'ord am in
Sørkil Fjordcamping ligger ca 6 km nord for nedbørfeltets
nordgrense, i Sørkil. Campingplassen ligger ved fjorden og
E6. Stedet har 8 hytter, teltplass og caravanplass. Enkelte
hytter er tilpasset handicappede. Muligheter for leie av båt
for sjøfiske.
Notva n

m in

Notvatn Camping ligger ca 3 km sør for nedbørfeltets
sørgrense. Stedet har ca 14 campinghytter, telt- og
caravanplass. Det er muligheter for leie av båt for sjøfiske.
Hamarø

Hotell

Hamarøy Hotell ligger på Innhavet, ca 7 km sør for
nedbørfeltets sørgrense. Bedriften er Nord-Saltens største
reiselivsbedrift. Hotellet har 36 rom og har et variert
tilbud innendørs. I tillegg har hotellet svømmehall,
trimløype, minigolf, gjestebrygge og muligheter for båtleie
for sjøfiske.
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Villcamping
Lokalkjente hevder det er mye villcamping i området.

5.2 NATURBA

RTE ATTRAKSJ NER

G AKTIVITETER

Varpavassdraget gir rom for en rekke friluftslivsaktiviteter.
Det er fine forhold for de fleste aktivitetene.
Størst attraksjon har området som det viktigste vinterutfartsområde i Nord-Salten.
Et av de største og mest tradisjonsrike turrennene på ski i
området, Grytarennet går i sin helthet innenfor
Varpavassdragts nedbørfelt.
Fisket, spesielt laksefisket, er en annen stor attraksjon i
området. Det samme er tilfelle med muligheter for båtbruk og
bading. De mange vatna og elvene i området byr på ideelle
forhold for et vannbasert friluftsliv. Spesielt er Storvatnet
ved Drag mye brukt til bading og båtbruk.

5.3 OMRÅDETS

VERDI F R REISELIVET I DAG

Lokale reiseliv
Foruten et par mindre bedrifter som driver med romutleie,
fins ingen reiselivsbedrifter i selve nedbørsområdet, men
like nord og like sør for området fins noen
reiselivsbedrifter.
Varpavassdraget er ikke benyttet direkte av de lokale
bedriftene i deres markedsføring. Det er å anta at
vassdragets kvaliteter allikevel er av en viss betydning for
det lokale reiselivet. Området vil være et viktig
aktivitetsområde for turistene.
R

i n le r i

liv t

Vassdraget har en sentral plassering i Nord-Saltenområdet og
har dessuten en rekke kvaliteter av betydning for regionens
turisttekke. Det er allikevel vanskelig å si hvor stor
betydning Varpavassdraget har for det regionale reiselivet i
dag.
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6. PLANSITUASJ
NENF R VASDRAET
6.1 K

MMUNALE PLAN R

Arealdis

nerin

n

I generalplanene for Hamarøy kommune (1984) og Tysfjord
kommune (1987) er arealer utenom utbyggingsområdene
(tettstedene) disponert som landbruks- o naturom °d r.
Dette gjelder også for det meste av Varpavassdragets
nedbørfelt.
For Kvannvatnområdet er det vedtatt at en reguleringsplan
skal utarbeides, men dette er ennå ikke gjort.
Kommunale friluftsområder
I fylkeskommunens rapport "Hytter og friluftsliv i Salten",
delrapport Hamarøy er de delene av Ulvsvågskardet som ligger
vest for E6 vurdert å være viktige kommunale friluftsområder.
Fritidsbeb

else

Hamarøy kommune har en målsetting om 25 nye hytter pr. år.
I Varpavassdraget er et hyttefelt på Skjervågnes (8 hytter)
og et på Tverrå (25 hytter) godkjent.
P1

ner for r iseliv utviklin

Hamarøy kommune har i sin generalplan satt opp følgende
hovedmålettinger for utviklingen av reiselivet:
naturgitte kvaliteter må utnyttes best mulig
reiselivsnæringen må knyttes sterkere til anlegg,
aktiviteter og lokale behov
redusere ulemper/konflikter ved økt turisme

6.2VERNEPLANER

I OMRÅDET

Kvannli ved Varpavatnet har verneverdig lauvskog. Området
inngår i fylkests EDNA-register, eller edb-register over
naturvernområder i fylket. (Område 1849-015) Forøvrig er
ingen verneplaner i eller i nærheten av nedbørfeltet kjent.
Fig. 6.3 viser beliggenheten til naturvern- og
friluftslivsområdene i vassdraget.

6.3ANDRE

PLANER/ØNSKER F R

MRÅDET

Re ionale friluftsområder
I "Hytter og friluftsliv i Salten", delrapport Hamarøy, er
store deler av Ulvsvågskardet øst for E6 vurdert å være et
regionalt viktig friluftsområde. Det er foreslått å holde
området fritt for hyttebebyggelse.
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I tilegg inngår følgende områder i nedbørfeltet i fylkets
FRIDA-register (dataregister over friluftslivsområder):
lv vå

k rd

Et større areal, Middagsfjell-Tuva, inngår i fylkets
FRIDA-register. (Område 1849-208). Området er plansikret
og har status som et regionalt viktig turutfartsområde
både sommer og vinter.
Storvatnet

Ved Storvatnet

ved Drag inngår ei 100 m lang strandlinje
mellom Elvebakken og Straumen i fylkets FRIDA-register.
Området er sikret for friluftsformål ved erverv.
Lan v'ka v d

kilv

n

Langvika i Skilvatnet inngår i fylkets FRIDA-register.
(Område 1849-209). Langvika ligger like sør for E6, ved
Skilvatn. Området er et badeområde av regional
betydning. Nærheten til E6 gjør området spesielt
attraktivt for gjennomfartsturistene.
Fig. 6.3 viser lokaliseringen av de regionalt viktige
friluftslivsområdene i nedbørsområdet.
R

io alt skian

Hamarøy kommune har i samarbeid med idretten i Hamarøy planer
om å etablere et regionalt skianlegg på Ulvsvågskardet.
Anlegget er tenkt å dekke behovet både til den lokale- og den
regionale befolkningen og er dessuten tenkt å være en viktig
innsatsfaktor i reiselivsnæringen.
F'kfrk

dDr

k

Ved Drag skole, ungdomstrinnet, er det satt igang et forsøk
mellom skolen og Varpavassdragets fiske- og grunneierlag.
Prosjektet har en tidsramme på 5 år (1987-1991).
Prosjektet består av følgende deler:
- registrering av laks, sjøørret og sjørøye
registrere gyteplasser
redusere bedstanden av små innlandsrøye
registrere forurensing
Dette er et enestående eksempel på et godt samarbeide mellom
skole og samfunn. Dessuten har prosjekt mange positive
pedagogiske sider.
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7. SAMMNDRAG G K NKLUSJON
7.1 SAMMENDRAG FR LUFTSLIV
Varpavassdragets nedbørfelt er ca 69 km2. Arealene er
privateide. Det bor et 1000-talls mennesker i vassdraget. De
fleste bor på Drag og langs E6.
Landskapet i området er hovedsakelig et kuppert, delvis
skogkledt åslandskap og er typisk i forhold til regionen. De
mange store vatna er karakteristisk for området.
Høydeforskjellen i området er 0-399 moh.
Området tilhører naturgeografisk region 43b; Nordlands
maritime bjørk- og furuskogsregion, underavadeling Sørfold Ballangen området.
Vegetasjonen er stort sett typisk i forhold til regionen
forøvrig, men innslag av spesielt rike lauskogsområder fins.
Elvekantvegetasjonen ved Kvannelva er vurdert å være
verneverdig. Vegetasjonen i området er i tillegg relativt
sterkt kulturpåvirket.
Området er rikt på vilt, også jaktbart vilt, og er et viktig
område for skogsfugl.
Varpavassdraget er påvirket av mange inngrep, men områdene i
NØ og SØ er mer uberørte. Bebyggelse og veger gjennom
området utgjør det største inngrepet.
Både ekstern- og intern tilgjengelighet er meget god i det E6
og flere andre veger krysser området.
For befolkningen og hyttebeboerne i området er vassdraget et
viktig nærturområde. I tillegg er det brukere av vassdraget
fra de øvrige delene av Hamarøy og fra Tysfjord. For disse er
området et viktig dagstur- og helgeturområde. Turister på
gjennomfart er også brukere av området, spesielt sommerstid.
Vanligste friluftslivsaktiviteter i nedbørfeltet er turer til
fots og på ski, fiske, båtbruk, jakt, bærplukking og bading.
Tiltak som bedrer mulighetene for friluftslivet i vassdraget
er svært få. Foruten parkeringsmuligheter, stier, broer,
lysløype, salg av fiskekort og enkelte fiskestellstiltak er
få tiltak utført.
Befolkningen i området har alternative områder for utøvelse
av de fleste aktivitetene med unntak av det vannbaserte
friluftslivet. I tillegg er Ulvsvågskardet som vinterutfartsområde vanskelig å erstatte.
Det foreligger planer om vern av rik elvekantvegetasjon ved
Kvannelva. Forøvrig er ingen verneplaner eller andre planer
som kan påvirke vassdraget kjent. Et større område i nord,
Ulvsvågskardet samt enkelte mindre områder ved de største
vatna, er pekt ut som regionalt viktige friluftslivsområder.
En samlet vurdering av Varpavassdragets verdi for
friluftslivet er at vassdraget harameget stor verdi"for
friluftslivet.
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7.2 SAMMENDRAG REISELIV
Da

ns r iseliv

Det fins 2 mindre reiselivsbedrifter i nedbørfeltet. Forøvrig
ligger 4 reiselivsbedrifter like nord eller like sør for
nedbørfeltet.
Reiselivsbedriftene i eller i nærheten av vassdraget benytter
i dag vassdraget i liten grad i sin markedsføring. Det er
allikevel å anta at en del turister som overnatter på de
lokale bedriftene benytter deler av vassdraget for
friluftslivsutøvelse og rekreasjon.
Vassdraget må derfor sies å ha en viss betydning for dagens
lokale reiseliv.
Det samme kan sies om vassdragets betydning for det regionale
reiselivet; nemlig at vassdraget i dag har en viss betydning
også for dette.
En samlet vurdering av nedbørfeltets betydning for dagens
reiseliv vil da være at denne verdien er av "middels verdi"
for reiselivet.
Fr m idi

reiseliv

Vassdraget ligger ikke innenfor noen av
hovedsatsingsområdene/ -prosjektene for reiselivet, verken på
nasjonalt nivå eller på fylkesplan.
Hamarøy- og Tysfjord kommune har generelle målsettinger om en
økt satsing på reiselivet, men konkrete planer om bruk av
vassdraget i reiselivssammenheng er ikke kjent.
Området er imidlertid et potensielt viktig rekreasjons- og
aktivitetsområde for de nærliggende reiselivsbedriftene.
Vassdragets kvaliteter, både sommer og vinter, er dessuten så
store at også det framtidige regionale reiselivet vil nyte
godt av at folk søker slike områder.
Vassdragets framtidige betydning for reiselivet vurderes
derfor til å være av "s or verdi" for reiselivet.
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167.ELVFRAKILVATNET,
HAMARØYOG TYSFJORD
KOMMUNE
1. B

NH T G MLAND

1.1 STEDSANG V L E
Forsåvassdraget ligger i Nord-Salten, på grensen mellom
kommunene Hamarøy og Tysfjord. Kilvatnet ligger 3 km
øst for E6. Forsåelva munner ut ved Forså, på vestsida av
Tysfjorden.

1.2ATKOMST
Fra Sørkil som ligger like ved tettstedet Ulvsvåg, ved E6 i
Hamarøy, går en bomvei inn til Kilvatn. Forøvrig er det ca.
10 km fra E6 ved Botn inn til utløpet av Forsåelva ved
Tysfjord.

1.3EIEND

MSFORH LD

Arealene i nedbørfeltet er privateide.

1.4BEFOLKNING
Hamarøy kommune hadde pr. 01.07.88 et innbyggertall på 2369,
mens Tysfjord på samme tidspunkt hadde en befolkningsmengde
på 2650.
Tysfjords befolkning bor for det meste på østsida av fjorden
(Kjøpsvik), men tettstedet Drag like sør for vassdraget har
også mange bosatte.
Hamarøys befolkning er jevnere fordelt, og Ulvsvåg Sørkilregionen er et av kommunens tettsteder med ca 350
mennesker.
-6
OfiRrda

•

1-111nOyfyr.,

1:anby
idVik

'

st,

S

' gft jbm
0

Ta

s.3

L"
rså
•

eirvi

e fity

43.

yest tk?

jær

P
upvik

kslåtrifir

cl,

V
s

•

47:,:Ilskt '

A.Kal

r-

-tjAI

Fi . 1.1

Ki v

brvik

ntsb

"V'

li

nh t

158

2.

NATURGRUN
LA

LANDKAP

2.1 GEOLOGI
B r

runn

lo i

Berggrunnen i området består av grunnfjell; med sure
bergarter som granittiske gneiser og Tysfjordgranitt som
dominerende bergarter. Lofoteruptiver.
Kv r

r

ol

'

Tynt lag av løsmasser i området.

2.2 T P GRAFI
Forsåvassdragets nedbørsområde er tilnærmet rektangulært i
formen. Største lengde er ca. 7 km, mens gjennomsnittlig
bredde er ca. 5 km. Nedbørfeltet dekker et areal på ca.
31 km2 hvorav ca. 8 km2 er vannareal.
Karakteristisk for området er det åpne landskapet med lave,
skogkledte åser som omgir Kilvatnet, det dominerende
landskapselementet i området. Det rolige landskapet i
nedbørfeltet står i kontrast til de mer alpine fjellene i
nord og vest, og mot den storslåtte naturen i Tysfjordområdet.
I sør heves terrenget noe, og Kjerrfjellet (405 moh) er det
høyeste punktet i nedbørfeltet. Asene i sør er brattere,
stedsvis fins stup og skrenter med rasmark under. Herfra
strekker snaufjellet seg sørover mot Ulvsvågskardet.
Ved Langåsen, Kvannkjosen og Akkasokka fins nedlagte bruk med
innmark ned mot Kilvatnet.
Vassdraget omfatter Kilvatnet (94 moh), Forsålitivatnet (83
moh) og Forsåelva. Kilvatnet dekker et areal på ca. 7 km2, og
er oppfliket og tilnærmet stjerneformet. Vatnet er for det
meste grunt og en rekke mindre øyer, enkelte skogkledte, er
spredt utover vatnet. Et par større øyer har planta gran.
Flere steder fins lange strekninger med kvit sandstrand.
Enkelte steder fins stein og grove blokker langs bredden.
Forsålitivatnet som ligger noe lavere, er mye mindre enn
Kilvatnet. Det er rundaktig i formen, er grunt og stedvis
fins sandstrand også her. Vatnet er omgitt av myr og skog.
Mellom Kilvatnet og Forsålitivatnet går Forsåelva i slynger
og i stryk gjennom et myrledt, stedvis furukledt landskap.
Nedenfor Forsålitivatnet går elva bredere og har stedvis en
rolig vannføring. På enkelte strekninger er elva smal og går
i stryk. Den siste strekningen ned mot sjøen går elva bred og
brusende. Elvas utløp er omgitt av svaberg ned mot Tysfjorden.
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2.3 KILMA
Kilvatn-området har kystklima. Vintrene er relativt milde
mens somrene er relativt kjølige. Årlig nedbørsmengde er ca.
1000 mm.

.4

TA

N

Det aller meste av Forsåvassdragets nedbørfelt tilhører
n hvor subalpin bjørkeskog dominerer.
Skogkledte åser dekker store areal. Bjørkeskogen domineres av
blåbærbjørkeskog. Stedvis fins noe rikere bjørkeskoger av
lågurtypen og høgstaudetypen. Enkelte steder er høgvokst osp,
selje og rogn iblanda bjørkeskogen.
På tørre, skrinne partier vokser furu. På nordsida av
Kilvatnet fins enkelte områder med høgvokst, gammel furu.
Også på enkelte av øyene i Kilvatnet vokser furu.
Ved Kilneset og stedvis langs Forsåelva fins gråor-heggeskog.
Vest for Kilvatnet, i dalen ned mot Sørkil fins også partier
med gråor-heggeskog iblandet storvokst vier.
Store arealer i nedbørfeltet er dekket av myr. Dominerende
myrtype er fattige sigevannsmyrer med tradisjonell
vegetasjon. Forøvrig fins mindre arealer sigvannsmyr av noe
rikere type. Stedvis, bl.a. mellom Kilvatnet og
Forsålitivatnet, fins noen grunnvannsmyrer.
øst for Kilvatnet, ved Hustoft, fins et gammelt
granplantefelt. Yngre granplantefelt fins ellers flere steder
i nedbørfeltet, blant annet på et par av øyene i Kilvatnet.
Det aller meste av nebørfeltet ligger under skoggrensa som
går opp i ca. 350 moh. Arealene over skoggrensa er små, har
tynt jordlag og er dekket av lyngarter.
Vannene i området er relativt næringsfattige til tross for at
de er grunne. Det vokser imidlertid en del vannvegetasjon i
viker og stedvis langs kanten både på Kilvatnet og
Forsålitivatnet. Flaskestarr, myrsnelle og bukkeblad
dominerer.
Vegetasjonen i området må sies å være typisk for området.
Spesielt verdifulle områder eller vegetasjonstyper er ikke
observert.
Store deler av vegetasjonen i nedbørfeltet er kulturpåvirket.
Tidligere beitet både sau og storfe i området. I dag er det
kun 2 mindre bruk som benytter området til beiteområde for
sau.
Kulturbetinga vegetasjon dominerer også i Forsågrenda og på
de nedlagte brukene på nordsida av Kilvatnet. Ved Langåsen,
Kvannkjosen og Akkasokka fins grasbevokste innmarksarealer
helt ned til Kilvatnet.

160

2.5 NATUR

E GRAFISK TILH RIGHET

Området ligger i naturgeografisk region 43 b; Nordlands
maritime bjørk- og furuskogsregion, underavdeling Sørfold Ballangen området.
Regionen er karakterisert av furuskog vesentlig i dalbunner
og som glissen bestokking i grunnlendte "bunn-granitt
områder" på utsatte steder. Forøvrig mye bjørkeskog.
Nedbørfeltet til Forsåvassdraget må sies å være
representativt for regionen.

3. INNGREPI NEDBRFELTET
3.1 EKSISTERENDE

INNGREP

Landbruk
Ved Forså, ikke langt fra elvas utløp, ligger det eneste
bruket som er i drift i nedbørfeltet. Etter at veien nylig
ble ført fram til Forså fra Kaldvika, har området igjen fått
fast bosetting. På nordsida av Forsåelva skjer omfattende
nydyrking.
Jorda på bruket på Kilneset drives i dag mest på hobby basis.
Tidligere beitet en god del sau i området. I dag beiter sau
fra 2-3 mindre gårder i nedbørfeltet.
Forøvrig fins nedlagte bruk på Langåsen, Akkasokka og i
Kvannkjosen. Tilsammen utgjør disse ca 60 mål innmark som
strekker seg ned mot Kilvatnet.
Foruten hogst av ved til eget bruk og noe for salg, skjer
det lite skogsdrift i liene rundt Kilvatn og Forsålitivatn.
Flere granplantefelt vitner om relativ stor planteaktivitet.
Reindrift
Kilvatn
Forsåområdet ligger i et viktig reinbeiteområde i
Hamarøy. Hele 6 driftsenheter med ca 1400 dyr bruker denne
delen av kommunen.
Omkring Kilvatnet er det furuskog med mye lav hvor reinen
beiter på vinteren. Vinterbeitene er den begrensende faktor
for omfanget av reindrift i distriktet.
Bebyggelse
Foruten på bruket i Forså, og tidvis på bruket på Kilneset,
er det ingen fast bosetting i området. I tillegg er det er
flere mindre bruk som er fraflytta.
Det er relativt sett et stort antall hytter i nedbørfeltet.
De fleste hyttene, et 60-talls, ligger ved Kilvatnet.
Vanligste atkomstmåte fra enden av bilvegen er med motorbåt.
Også på noen av øyene i vatnet fins enkelte hytter. Det
ligger 5-6 hytter ved Forsålitivatnet og ned mot utløpet av
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Forså fins ytterligere 4-5 hytter. Flere av hyttene, spesielt
ved Kilvatnet, brukes også vinterstid.

Veger
Deler av bilvegene til Forså og til Kilneset er innenfor
nedbørfeltet. Vegen inn til Kilneset er bomvei og ca 2 km
ligger innenfor nedbørfeltet. Foruten grunneierne passerer ca
400-500 biler bommen pr. år. Kun den siste kilometeren av
vegen til Forså kommer inn under nedbørfeltet. Fra Forså går
en traktorveg

via Forsålitivatn

til Langåsen.

I følge

grunneier er planen å ruste opp denne vegen til skogsbilvegstandard.

På vinteren er det en del kjøring med snøscooter i området,
spesielt på den ubrøyta vegen til Kilvatnet.
Kraftlinjer
Ved utløpet av Forsåelva går ei kraftlinje og ei telefonlinje
såvidt innenfor nedbørfeltet.
Gjerder
Rundt eiendommene fins enkelte gjerder.
Vannkilde
Kilvatnet er vannkilde for befolkningen på Sørkil og for
hyttene rundt Kilvatn. Bruket og hyttene på Forså tar vann
fra Forsåelva.
Forur n n'n

1

Vassdraget hadde ingen synlige tegn på forurensning. Ved
utløpet av elva var mye søppel og jernskrot henlagt.
På fig. 3.1.1 er de observerte inngrepene kartfestet.
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Påvirkning:

Inngrep:

= relativt uberørte
områder.

= dyrka mark

o=

nedlagt dyrka mark
= områder påvirket
av inngrep.

= bebyggelse
- bilveg
traktorveg

C

Fi .

kraftlinje

.1.1 Inn re

.2 VASSDRAGETS

i vassdra e . Grad n av

å irk in .

GRAD AV PÅVIRKNING

Fritidsbebyggelsen og de to bilvegene utgjør det største
inngrepet i Kilvatn-området. Foruten hyttebebyggelse og

vegene er området, til tross for den relativt sett sentrale
beliggenheten, ganske uberørt av naturinngrep.

iiran
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4. FR LUFTSIV
4.1VASSDRA ET EGN TH T R FRI FT IV
4.1.1VA DRAG T TI EN LI HET
Den eksterne tilgjengeligheten til Forså- og Kilvatn-området
er god. Fra E6 ved Sørkil er det bare 3 km langs en bomvei
inn til Kilvatnet. Litt lengre nord langs E6, ved Botn, går
den ca 10 km lange vegen inn til Forså.
Fra sør går det veg fra Drag nesten
inn til Kjerrvatnet
som
ligger like sør for nedbørfeltet. I tilegg er det mulig å
komme sjøveien fra Tysfjordsida, og legge båten til kai ved
moloen ved elveosen.
Den interne tilgjengeligheten i området er også god.

4.1.2FYSISK E NETHET F R AKTI IT TER
Vassdraget er godt egnet for en rekke friluftslivsaktiviteter. Kilvatnet som har en omkrets på ca 30 km, har en
rekke viker, sund og øyer, og er svært godt egnet for
vanntilknyttet friluftsliv og rekreasjon. Sandstrender og
stedvis grunt vatn gjør området godt egnet til badeområde,
ikke minst for barn. I tillegg er alle former for båtbruk
ideelt. Ved Kilvatn går bilvegen helt ned til vatnet.
Langs vatnet fins en rekke steder som er ypperlige til
båtplasser, strandhogg og leirplasser.
Det er videre fine muligheter for turgåing, både til fots og
på ski. Kilvatnet er et godt utgangspunkt for lengre turer
til Ulvsvågskardet i sør, som ligger atskillig høyere og er
et regionalt viktig friluftsområde.
Fiskemulighetene i området er brukbare. Fiskeressursene kunne
vært bedre utviklet, men det er muligheter for ørret- og
røyefiske i Kilvatnet. I Forsåelva er det muligheter for
laksefiske.
Det er mye vilt i området, også jaktbart vilt, og området
regnes som et kjerneområde for skogsfugl. Videre er det elg i
området.
Området er rikt på bær og sopp. Det er mye blåbær og molte,
men lite tyttebær.

4.1.3TILRETTELEGG NG FOR FRILUFTSLIV
Det er i området gjort få tiltak som kan sies å være
tilrettelegging spesielt for friluftsliv. Blant disse kommer
følgende:
* fiskestellstiltak
* båtnaust/-brygger
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Av andre forhold som har bidratt til økte muligheter for
friluftsliv er følgende:
veger
parkeringsplasser
stier
molo/kai
Fiskestells il

k

Det er de senere år jobbet lite med fiskekultivering i
Kilvatnet og de øvrige delene av vassdraget. Tidlig på
60-tallet ble det satt ut noe ørretyngel, men dette er ikke
fulgt opp.
Det fins ikke grunneierlag eller andre organiseringer som
kan dra igang arbeidet med fiskekultivering. Det foreligger
imidlertid planer om slik organisering. Kilvatnet er
overbefolket av liten røye og spredte forsøk på oppfisking
forekommer.
Bå naust -br

r båter

Ved Kilvatnet ligger flere naust, brygger og båter. Disse
tilhører grunneierne og hytteeierne i området.

Veger
Vegene til Kilneset og til Forså bidrar til at det er enkelt
å komme til sentrale deler av vassdraget.
Parkerin s 1 s

r

Det er mulig å parkere langs vegen til Kilneset, men de
fleste plassene er opparbeidet av hytteeierne. Videre er det
mulig å parkere langs vegen til Forså og ved enden av vegen.

Stier
Det fins mange stier i området, ikke minst langs Kilvatnet og
mellom hyttene. I nordenden av Kilvatnet går det sti fra
Kjosen og fra Langåsen til Tortenåsen ved E6. Fra Akkasokka
går en gammel ferdselsåre ned til Rørvika, like sør for
nedbørfeltet. I tillegg går stier på begge sider av Forsåa
mellom Kilvatnet og Forsålitivatnet, og langs de nedre delene
av Forså. Mindre bruer er flere steder lagt over elva.
Molo/kai
Ved utløpet av Forsåelva stikker en større molo ut i
Tysfjorden. Moloen ble bygget i 1937. Moloen muliggjør å
legge båter til kai.
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4.2 PPLEVEL ESM LIGHET R
4.2.1 ANDSKAPSK ALITETER/FL RA/FAUNA
Landskapet i nedbørfeltet er mindre kontrastrikt enn det som
er typisk for regionen. Kontrastene mellom nedbørfeltets
rolige landskapsformer og det omkringliggende fjell- og
fjordlandskapet er slående, og gir rom for en allsidig
landskapsopplevelse.
Kilvatnets dominerende plass i landskapsbildet, dets
størrelse og de mange variasjoner gir grunnlag for et stort
spekter av opplevelser.
En rekke friluftSaktiviteter
er
mulig i området.
Vegetasjonen i området er alt overveiende typisk for
regionen. Innslag av rikere lauvskogstyper med gråor-hegg
gjør vegetasjonsbildet muligens noe mer variert.
Nedbørfeltet må sies å være relativt rikt på fisk og vilt.
Et stort antall dyrearter har tilhold i området. I tillegg
fins det elveperlemusling i Forsåelva. Alt dette bidrar til
mulige naturopplevelser, og kan være en medvirkende årsak til
at området er såpass mye brukt.

4.2.2GRADEN AV PÅVIRKNING
Som nevnt under kap. 3 er store deler av vassdraget relativt
uberørt. Det er fritidsbebyggelsen langs Kilvatnet og vegene
i området som står for de største inngrepene. Viser forøvig
til fig. 3.1.1 hvor de enkelte inngrep er kartfestet og hvor
graden av påvirkning er skissert.

4.2. KULTURMINNER
Det fins flere kulturminner i området, de fleste av lokal
verdi. Ved gården på Forså ligger en gårdshaug fra
middelalderen. I området er det mange spor etter samisk
bosetting av noe nyere dato. Spredte rester og tufter etter
hus og gammer fins øst og nord-øst for Kilvatnet. Øst for
vatnet skal det ha vært et samisk offersted. Tidligere ble
Forsåelva brukt som fløtningsområde. Mellom Kilvatnet og
Forsålitlevatn skal det ha vært ei kvern. Ved elvas utløp
fins rester etter et sagbruk og ei laksetrapp.

4. DAGENS BRUK
4.3.1BR KERGRUPPER
Vassdraget blir mest benyttet av lokalbefolkningen,
hovedsakelig folk fra Sørkil-Ulvsvåg området og fra de øvrige
delene av Hamarøy og Tysfjord. Hytteeierne som også kommer
fra andre steder enn Hamarøy/Tysfjord, er hyppige brukere av
vassdraget.
For lokalbefolkningen i området Ulvsvåg-Sørkil-Tortenås-Forså
r r° . Området er også mye
er Kilvatnet et viktig
r mr
1
benyttet som dagstur- og
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Forsåvassdraget, og spesielt Kilvatn-området, er mye brukt
både som nærtur-, dagstur- og helgeturområde. Muligens er
det som dagsturområde området har størst verdi.

4. .2 AKTU LE FRI UFT

IVSAKTIVITTER

Forsåvassdraget gir rom for en rekke friluftslivsaktiviteter.
De viktigste aktivitetene som utøves i området er følgende:
turgåing til fots
fiske/isfiske
jakt
bading
båtbruk
skigåing
bær- og sopp-plukking
I tillegg forekommer følgende aktiviteter:
naturstudier/fotografering
mosjon/trim/jogging
Under følger en kort beskrivelse av de vanligste
aktivitetene.
Tur åin

t'l fo

Området er et viktig turområde for lokalbefolkningen og for
hyttebeboerne. De fleste går kortere turer i området, andre
kombinerer turen med jakt, fiske eller bærplukking. Videre er
det vanlig å ta turen sørover mot Ulvågskardet og opp til
snaufjellet. Bomvegen fra Sørkil til Kilvatn er mye benyttet
til spasft-turerog til jogging.
Fiske isf

k

Forsåvassdraget er et lakseførende vassdrag. Laks, sjøørret,
sjørøye og ål går et stykke opp i vassdraget. I tillegg fins
en egen populasjon bekkeørret i elva. På grunn av
høydeforskjellen kommer ikke de edle fiskene helt opp til
Forsålitivatn. Det hevdes at sjøørret er blitt tatt i
Kilvatnet, men dette er isåfall sjeldent forekommende.
Laksefiskene som går opp i elva, er av mindre størrelse enn
vanlig. Det sies at gytemulighetene i de nedre delene av
Forsåelva er gode. Det er for det meste grunneierne som
fisker i Forsåelva.
Kilvatnet er det viktigste fiskeområdet. Det er lov å fiske i
vatnet, men det selges ikke fiskekort. Det fiskes mest fra
båt og garn brukes hyppig. Dette er imidlertid ikke
tilstrekkelig til å hindre overbefolkning av røye i vatnet.
Kilvatn trenger en mer planmessig utfisking for at kvaliteten
på røya i vatnet skal kunne heves.
I tillegg til røye forekommer det ørret i både Kilvatn og i
Forsålitivatn. Muligens skyldes nedgangen i ørretbestanden
en tiltetting av et par av bekkene hvor ørreten gyter. Dette
gjelder bl.a. i Åmodalen. Forsåa mellom Kilvatn og
Forsålitivatn er lite brukt for fiske.
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På vinteren, helst i påska, drives det noe isfiske etter
røye/ørret på Kilvatn.
Jakt
Området har et mangfoldig dyreliv.
området, og viktige trekkveier går
og nordsida av Kilvatn. Det er ett
tillatt jakt på ett voksent dyr og
både gaupe, jerv, rev, hare, mink,
smågnagere i området.

Elgen har fast tilhold i
gjennom området på vestelgvall i området med
en kalv. Forøvrig fins
røyskatt

og enkelte

arter

En rekke fuglearter forekommer også; bl.a. lirype, orrfugl,
storfugl og vadere. I tillegg har flere arter rovfugl
tilhold i området.
Det jaktes på elg og småvilt i hele nedbørfeltet. Det er for
det meste grunneierne, bygdefolk og hytteeiere som jakter.
Bading
På fine sommerdager er Kilvatn mye brukt til bading. Siden
vatnet er så grunt blir vanntemperaturen relativt høy. Flere
steder fins hvit sandstrand som er ideelt for bading og
rekreasjon.
Båtbruk
Båtbruk på Kilvatnet er svært utbredt. Det er tillatt med
motorbåtferdsel på vatnet og mange benytter motorbåt fra
parkeringsplassene og fram til hytta.
Kilvatnet benyttes også til roturer. Det er lite benyttet til
kano- og kajakkpadling og til brettseiling til tross for at
forholdene er svært gode for disse aktivitetene.
Skiturer
Det er flere som benytter området til skigåing vinterstid,
ikke minst hytteeierne. Det er fint å gå på ski på Kilvatnet
og i de omkringliggende traktene. I tillegg er det vanlig å
ta turen til Ulvsvågskardet, det mest brukte vinterutfartsområde i Hamarøy.
Bærplukkinq
Det er rike forekomster av molte og blåbær i store deler av
nedbørfeltet. Det meste av molteplukkinga er knyttet til
eiendomsretten.
Fig. 4.3.1 viser de viktigste områdene for ulike
friluftslivsaktiviteter.
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MLANDSR GISTRERING

Befolkningen i Hamarøy og Tysfjord har flere viktige
friluftsområder for utøvelse av de fleste
friluftsaktiviteter.
Forsåvassdraget er imidlertid et av de få vassdrag hvor
anadrome fisk går opp.
Vassdraget er et særdeles godt egnet område for båtbruk og
bading. Det er få så store vatn i Nord-Salten regionen som
ligger

så nær viktige

gjennomfartsårer

og tettsteder.

De

mange hyttene vitner om et område med mange kvaliteter som
gjør området til et attraktivt friluftslivs- og
rekreasjonsområde.

REISELIV
5.1 EKSIST RENDE REISELIV BEDRIFTER I MRÅDET
Det fins ingen reiselivsbedrifter i selve nedbørsområdet, men
den nærmeste reiselivsbedriften, Sørkil fjordcamping, ligger
bare 3 km fra nedbørfeltets vestgrense.
Under følger en kort oversikt over de nærmeste reiselivsbedriftene.
ørkil F'ordc m in
Campingplassen ligger ved fjorden og E6, og bomveien til
Kilvatnet starter her. Stedet har 8 hytter, teltplass og
caravanplass. Enkelte hytter er tilpasset handicappede.
Muligheter for leie av båt for sjøfiske.
1 sv°

ri o

F'ord

m in

Bedrift som ligger på Ulvsvåg, i krysset mellom E6 og RV-81,
3 km fra Sørkil, og 6 km fra Kilvatnet. Romutleie, campinghytter, caravanplass. Båtutleie for sjøfiske.
T

f'ord T ris

nter

r'ord

Bedriften ligger 3 km nord fra Botn, der vegen til Forså tar
av.
Turistsenter med motell- og hytteutleie samt caravanplass.
Kapasitet på over 150 senger. Stedet har restaurant, discotek
og kafeteria.

.2 NATURBA

TE

TTRAKSJ NER G AKTIVITETER

Området gir rom for en rekke friluftslivsaktiviteter. Det
er fine forhold for de fleste aktivitetene, men størst
attraksjon har det vanntilknytta friluftslivet. Kilvatnet byr
på ideelle forhold for båtbruk og badeliv.
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5.3 MRÅDETS VERDI F R REI E I ET I DA
Lok le rei

liv

Det fins ingen reiselivsbedrifter i selve nedbørsområdet, men
i en avstand av 6 km fra vassdraget fins 2 bedrifter.
Området er ikke benyttet direkte av de lokale bedriftene og
kan derfor ikke sies å være av stor betydning for det lokale
reiselivet.
R

ionale reiseliv

Heller ikke for det regionale reiselivet kan Kilvatn-området
sies å ha noen betydning i dag.

6. PLANSITUASJONEN
FORVASSDRAGET
6.1 KOMMUNALE PLANER
Areald's onerin
I generalplanene for Hamarøy kommune (1984) og Tysfjord
kommune (1987) er arealer utenom utbyggingsområdene
(tettstedene) disponert som land bruksna uromr'd r.
Dette gjelder også for hele Forsåelvas nedbørfelt.
Det er ikke utarbeidet soneplaner eller reguleringsplaner for
noen deler av vassdraget.
And e kommun 1

1 n r

I registreringsheftet for naturvern og friluftsliv i Hamarøy
er Kilvatnet kategorisert som "Område for bading og
båtutfart". I kommuneplanen for Tysfjord er ikke Kilvatnet
tatt med blant de viktigste friluftsområdene i kommunen.
Området sør for Kilvatnet, Stordalsfjell, er derimot tatt med
som et viktig nærturområde for Drag.
Kilvatnområdet er i kommuneplanen for Tysfjord tatt med som
et viktig reinbeite- og storviltområde.
Fri idsb b

else

Det er ingen godkjente hytteplaner for Kilvatn-området eller
andre deler av nedbørfeltet verken på Hamarøy- eller
Tysfjordsida.
I fylkeskommunens rapport "Hytter og friluftsliv i Salten",
delrapport Hamarøy, er det på nordsida av Kilvatn foreslått
et hytteområde med anslagsvis 15 hytter.
Arealene på sørsida av Kilvatn er foreslått å være unntatt
for hyttebebyggelse.
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6.2 VERNEPLANER I MRÅDET
Det foreligger ingen verneplaner for områder i eller i
nærheten av nedbørfeltet.

6.3 ANDR P ANER/ N KER F R MRÅDET
Kra

'n

Det foreligger planer for kraftutbygging

i området.

tar sikte på å utnytte vannfallet mellom
Kilvatnet/Forsålitivatnet og Forså. I følge planen er et
kraftverk med en beregnet kraftproduksjon på 5,8 GWh
planlagt ved Forså.

Vannkraftprosjektet

Kilvatn/Forsålitivatn er tenkt å være kraftmagasin og en
regulering på 1 m må påregnes. Fra Forsålitivatn må vatnet
ledes i rør til kraftstasjonen.
Kommunestyret i Hamarøy fattet følgende vedtak i forbindelse
med behandlingen av dette Samla plan prosjektet: "Forså Kilvatnet må ikke under noen omstendighet bygges ut".
Re ion 1

friluf

omr'd r

Inntil nedbørfeltet i sør ligger Ulvsvågskardet.
Fylkesfriluftsnemnda har pekt ut dette området som et
friluftsområde av regional interesse. Dette området er tatt
med i fylkets FRIDA-register (dataregister over viktige
friluftsområder).
I tillegg er området på nordsida av Kilvatnet (Hamarøy-delen)
pekt på som et friluftslivsområde av regional betydning.
Vegplaner
Ifølge Norsk vegplan for 1990-93 foreligger planer om en
omlegging av E6 i området Sørkil-Tortenås. E6 er her tenkt
lagt lenger øst, og vil i såfall komme i berøring med
Kilvatnets nedbørfelt. Ifølge planene vil E6 da gå inn til
Kilvatnet på nordsida av vatnet.
Alternative planer går ut på å legge E6 langs vestsida av
Tysfjorden på denne strekningen. En slik vegtrasé vil komme i
berøring med Forsåelvas utløp.
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7. SAMMENDRAG
G K NKLS N
7.1 AMM NDRAG FRIL FT LI
Kilvatnets nedbørfelt er ca 31 km2. Arealene er privateide.
Det bor folk på gården ved Forså. Forøvrig bor ingen
mennesker i nedbørfeltet.
Landskapet i området er relativt typisk sett i forhold til
regionen. Muligens er terrenget mindre variert. Kilvatnet har
en meget dominerende plass i landskapet. Vatnet er særpreget
og har referanseverdi på grunn av dets størrelse og fordi det
er urørt.
Høydeforskjellen i området er 0-405 m.
Området tilhører naturgeografisk region 43 b; Nordlands
maritime bjørk- og furuskogsregion, underavdeling Sørfold Ballangen området.
Vegetasjonen i området er stort sett typisk i forhold til
regionen forøvrig. Vegetasjonen er relativt sterkt
kulturbetinga. Området er rikt på vilt, også jaktbart vilt,
og er et kjerneområde for skogsfugl.
Fritidsbebyggelsen og to bilveger som berører deler av
området, utgjør det største inngrepet i Kilvatn-området.
Foruten

disse

inngrepene

er området

relativt

uberørt

til

tross for den sentrale beliggenheten.
Både ekstern- og intern tilgjengelighet er god.
For lokalbefolkningen i Ulvsvåg-Sørkil området og for
hyttebefolkningen er vassdraget et viktig nærturoråde. I
tillegg er det brukere av vassdraget fra de øvrige delene av
Hamarøy og fra Tysfjord. For disse er området et viktig
dagstur- og helgeturområde.
Vanligste friluftslivsaktiviteter i nedbørfeltet er turer til
fots, fiske, jakt, bærplukking, skiturer, roturer og bading.
Tiltak som bedrer mulighetene for friluftslivet i vassdraget
er svært få. Foruten parkeringsmuligheter, stier og broer
over bekker er få tiltak utført.
Befolkningen i Ulvsvåg-Sørkil området har alternative
friluftslivsområder for utøvelse av de fleste aktivitetene,
foruten for vanntilknyttet friluftsliv.
Det foreligger ingen verneplaner for området. Planer om
kraftutbygging i området fins imidlertid. I tillegg vil en
omlegging av E6 berøre vassdraget sterkt, uansett vegtras.
Området er i generalplanen for kommunen utpekt som et viktig
friluftsområde. Fylkeskommunens frilufts- og hytteplan mener
deler av området bør brukes som hytteområde.
En samlet vurdering av Kilvatnets verdi for friluftslivet er
at vassdraget har "stor verdi" for friluftslivet.
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7.2 AMM ND A

I E IV

Det fins ingen reiselivsbedrifter i nedbørfeltet. Den
nærmeste reiselivsbedriften, Sørkil Fjordcamping, ligger bare
3 km fra nedbørfeltets vestgrense. Ulvsvåg Gjestgiveri og
Fjordcamping ligger i en avstand av 6 km unna.
De nærmeste reiselivsbedriftene benytter i dag vassdraget i
liten grad som aktivitetsområde eller i sin markedsføring.
Området må derfor sies å ha relativt liten betydning for
dagens

lokale reiseliv.

Det samme kan sies om vassdragets betydning for det regionale
reiselivet; nemlig at vassdraget i dag har relativt liten
verdi også for dette.
En samlet vurdering av nedbørfeltets betydning for dagens
reiseliv vil da være at denne verdien er liten.
F am 'di

r i

liv

Vassdraget ligger ikke innenfor noen av hovedsatsingsområdene/
-prosjektene for reiselivet, verken på nasjonalt nivå eller
på fylkesplan.
Kommunen har generelle målsettinger om en økt satsing på
reiselivet, men planer om bruk av vassdraget i reiselivssammenheng er ikke kjent.
Bedriftene i Ulvsvåg-området har imidlertid planer om å
utnytte vassdragets kvaliteter i sin markedsføring. Området
er et potensielt viktig rekreasjons- og aktivitetsområde for
de nærliggende reiselivsbedriftene. Omleggingen av E6 i
området kan medføre at Kilvatn-områdets kvaliteter blir
forringet. De kan også føre til at vegen kommer så nær vatnet
at tilgjengeligheten for gjennomfartsturistene øker og at
vassdragets betydning for reiselivet øker.
Vassdragets framtidige betydning for reiselivet vurderes
derfor til å være av "m'dd 1 v rdi" for reiselivet.
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8. INF MAS N KILDER
Rapporten

B f rin

er basert på informasjon fra følgende kilder:
i omr°d t

Inf rma '

2. 7.

fra:

Hamarøy kommune
Tysfjord kommune
Fjelloppsynsmannen i Hamarøy
Reiselivsbedrifter i Hamarøy og Tysfjord
Lokalbefolkningen
Litteratur:
Fylkesrådmannen i Nordland, 1986: Fylkesdelplan for
reiselivsnæringen i Nordland.
Fylkesrådmannen i Nordland, 1986: Hytter og friluftsliv i
Salten, kommunerapport Hamarøy.
Hamarøy kommune, udatert: Generalplan 1985-1996
Nordisk Ministerråd, 1984: Naturgeografisk regioninndeling
av Norden.
Norges Geografiske Oppmåling, 1984: Ulsvåg. Kart 1231 II i
serien M-711
Prestrud, P. og P.E. Faugli, 1985: Nordland Fylke naturvitenskapelige verdier og
vassdragsvern. Kontaktutv. for
vassdragsreguleringer. Univ. i Oslo.
Rapp. 85/6.
Samlet Plan for vassdrag, 1984: Kilvatn.
Prosjekt 728, Forså. Vassdragsrapport
Sigmond, E.M.O., Gustavson, M., Roberts D., 1984:
Berggrunnskart over Norge, målestokk 1:1
million. Norges Geologiske Undersøkelser
Statens Vegvesen, Nordland; udatert: Forslag til norsk
veg- og trafikkplan for Nordland Fylke
1990-1993.
Statistisk Sentralbyrå,
8/88.

1988:

Nordland. Nye distriktstall

Tysfjord kommune, 1987: Kommuneplan 1988-1995
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168.ELVFRABRENNVIKVATNET,
HAMARØY
KOMMUNE
1. BE IGGENHET MLAND
1.1 STEDSAN

V LSE

Brennvikvatnet ligger nord i Hamarøy kommune, ikke langt fra
Tranøy. Vassdraget munner ut i Vestfjorden ved Brennvika.

1.2 ATKOMST
Fra kommunesenteret i Hamarøy, Oppeid, er det langs
fylkesvegen til Tranøy ca 6 km til Brennvikvatnet.

1.3E

END MSF RH LD

Arealene i nedbørfeltet er privateide.

1.4BEF

KNING

Hamarøy kommune hadde pr. 01.07.88 et innbyggertall på 2369.
Innenfor nedbørfeltet bor et 10-talls mennesker, mens det i
Tranøyområdet i nord bor ca 250 og på Oppeid i sør ca 800
mennesker.
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LAN SKAP

2. NAT RGRUNNA
2.1 GEOLOGI
B r

r nn

1

i

Berggrunnen i området består av grunnfjell; med granittiske
gneiser og granodioritt som dominerende bergarter.
Kvartreli
Små mengder løsmasser fins i området.

2.2 T

P GRAFI

Brennvikvatnets nedbørfelt er tilnærmet eggformet. Største
lengde er ca 5 km mens gjennomsnittlig bredde er ca 2 km.
Nedbørfeltet dekker et areal på ca 10 km2 hvorav ca 3 km2 er
vannareal.
Brennvikvatnet som har en sentral plass i landskapet, er
omgitt av lave, skogkledte åser. Det rolige landskapet i
nedbørfeltet står i kontrast til de alpine Hamarøyfjellene i
vest.
Høyeste punkt i nedbørfeltet er Vassbotnåsen som strekker
seg opp i 250 moh. Mot nord og ut mot havet går åslandskapet
over i et småkollete landskap iblandet myrarealer.
Vassdraget domineres av Brennvikvatnet (13 moh). Vatnet er
avlangt, har en rekke innbuktninger og enkelte mindre holmer
på nordsida. Vatnet er stedvis grunt. Fra Brennvikvatnet går
elva under fylkesvegen og fortsetter i stryk over svaberg og
gjennom et myrlendt og kuppert landskap ned til
Blomstervatnet (5 moh). Derfra flyter elva bred og rolig
gjennom et frodig kratt- og myrlandskap ned til Røssnesvatnet
(3 moh). Fra Røssnesvatnet er det bare 200 meter til elvas
utløp i Brennvika. Siste strekningen går elva over svaberg
ned til sjøen.
Vest for Brennvikvatnet ligger Tverråsskogvtnet (13 moh) som
munner ut i Brennvikvatnet. I tillegg ligger et større
myrtjern, Lomtjønna, på myrene vest for Brennvikvatnet.

2.3 KLIMA
Brennvikområdet har kystklima. Vintrene er relativt milde
mens somrene er relativt kjølige. På grunn av god skjerming
har Brennvikvatnet et godt lokalklima. Arlig nedbørsmengde er
ca 1000 mm.
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2.4 V GETA

N

Det aller meste av Brennvikvatnets nedbørfelt tilhører
f llsk
n n hvor subalpin bjørkeskog dominerer.
Brennvikvatnet er omgitt av et relativt ensartet skogog heilandskap med skogkledte åser på alle kanter.
Bjørkeskogstyper som lågurt- og høgstaudebjørkeskog fins, men
blåbærbjørkeskog er vanligste skogtype. I lia på nordsida av
Brennvikvatnet fins stedvis mye storvokst osp iblanda selje
og rogn. Enkelte steder er skogen så frodig at den er nesten
ugjennomtrengelig.
På tørrere partier fins store arealer med storvokst furuskog.
Enkelte steder har skogen urskogspreg med grove fallfuru.
Stedvis vokser lav i bunnsjiktet, andre steder er lung og
urter vanligst.

Nord for Brennvikvatnet fins fuktige områder med velutviklet
gråor-heggeskog. Frodige høgstaudesamfunn danner feltsjiktet.
øst for Brennvikvatnet er det store skogsområder over mot
Hamlot. Vanligste skogtypen er en blandingsskog med bjørk
på myrdragene og furu på de tørrere partiene.
På sør- og østsida fins enkelte granplantefelt.
Ved Vassbotn fins store innmarksarealer. De fleste steder
fins en krans av trær mellom vatnet og innmarka.
På holmer i Brennvikvatnet vokser bjørk.
Nordvest for Brennvikvatnet fins et myr- og heilandskap med
spredt furu på tørr mark og spredte bjørk på myrene.
De mindre vatna nordvest for Brennvikvatnet er alle eutrofe.
Spesielt har Blomstervatnet mye vegetasjon langs bredden;
elvesnelle, flaskestarr, duskull og myrhatt.
Ved utløpet fins kysthei-samfunn med mye berg, stein og
fattige risheier bestående av ulike lyngarter. Bjørk, furu
og einer vokser spredt, og steiner og berg er dekket av tykke
gråmosetepper.

2.5 NATURG GRAFISK TILH RIGHET
Området ligger i naturgeografisk region 42b; Nordlands
kystalpine region, underavdeling kysten Gildeskål Ofotfjorden.
Regionen er karakterisert av fjell, hovedsakelig under 1000
moh og større innslag av bjørkeskog.
Nedbørfeltet til Brennvikelva må sies å være representativt
for regionen, men innslaget av furu tilsier at området også
bærer preg av å grense til region 43b; Nordlands kystalpine
maritime bjørk og furuskogregion, underavdeling Sørfold Ballangen området. Her er nettopp furuskogen, ved siden av
bjørkeskogen, karakteristiske innslag.
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INNREP
K

E B RF LTET

TER NDE N

R P

Landbruk
Det er 3 bruk i drift i Vassbotn, på nordsida av
Brennvikvatnet. I samme området ligger et par mindre bruk som
er nedlagt. Ved Vassbotn går dyrka marka helt ned til vatnet.
Området ble tidligere mye beitet av sau. I dag beiter en del
sau i utmarka, men i mye mindre grad enn tidligere.
Like nord for vegkrysset mellom fylkesvegen og den kommunale
vegen inn til Vassbotn ligger et større nydyrkingsfelt.
I liene på både nord- og sørsida av Brennvikvatnet foregår en
del skogdrift. Det samme skjer i de østlige delene av
nedbørfeltet.
Reindrift
Områdene ytterst i nedbørfeltet nyttes som vinterbeiteområde
for rein.
Bebyggelse
Foruten bebyggelsen på de eksisterende og de nedlagte
gårdsbrukene i Vassbotn fins et par faste bosettinger på
vestsida av fylkesvegen.
Av fritidsbebyggelse fins 10-12 hytter. De fleste ligger ved
Brennvikvatnet. Også ved elvas utløp i Brennvika ligger noen
hus, nå brukt som fritidsbolig.
Ved Brennvikvatnet og ved Røssnesvatnet ligger et par naust.
Veger
Fylkesvegen til Tranøy krysser de vestlige delene av
vassdraget. I tillegg går en kommunal veg 2,5 km inn til
Vassbotn.
Sør for Tømmeråsen tangerer en tømmerveg nedbørfeltet, og i
den østlige enden av området krysser vegen nedbørfeltet. Ved
Vassbotn går tømmervegen over i bilvegen. Ved elvas utløp i
Brennvika krysser en kommunal veg elva og en kjerreveg med
gamle forstøtningsmurer går langs elva.
Grustak
Vest for fylkesvegen til Tranøy og langs vegen inn til
Vassbotn ligger 2-3 mindre grustak.
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Kraftlinjer
Ved vestenden av Brennvikvatnet krysser ei kraftlinje
nedbørfeltet. Her går dessuten linja ett sted tvers over
vatnet via en holme. Også ved elvas utløp går ei kraftlinje
og ei telefonlinje. I tillegg følger ei telefonlinje vegen
inn til Vassbotn og ei linje går nordover langs Blomstervatn.
Innerst i Vassbotn er det gatebelysning.

Gjerder
Rundt eiendommene fins enkelte gjerder. I tillegg fins
enkelte sauegjerder spredt i utmarka. Ved Blomstervatan
ligger en del piggtråd etter gammel gjerding.
F r

n nin

1

Vassdraget har tegn på for stor næringstilførsel. De mindre
vatna, Blomstervatnet og Røssnesvatnet vest for fylkesvegen,
var svært eutrofe. I tillegg var svabergene ved elvas utløp
fra Brennvikvatnet og ved elvas utløp i sjøen, svært sleipe
og grønnalgebevokst.
Ved bebyggelsen var en del skrot og søppel henlagt. Ved
elveosen lå en del rester fra krigen; jernskrot og et
bilvrak.
På fig 3.1.1 er de oberverte inngrepene kartfestet.
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TEGNFORKLARING
Inngrep:

Påvirkning:

= dyrka mark

relativt uberørte
områder.

= nydyrking
= hogst

= områder påvirket
av inngrep.

øl= bebyggelse
- bilveg
= traktorveg
[

Fi .

-

kraftlinje

.1.1

Inn r

v

sdra

t.

r den av

åvirknin .

.2 VASSDRAGETS GRAD AV PÅVIRKNING
Brennvikvassdraget må sies å være et vassdrag hvor mange
ulike inngrep er foretatt. Størst inngrep representerer bilog traktorvegene i området, samt landbruksvirksomheten. I
tillegg fins relativt mange hytter. Det området som er minst
berørt er liene på nordsida av Brennvikvatnet. Fig. 3.1.1
illustrerer påvirkningsgraden på vassdraget.
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4• FRI FT I
4.1

A SDRA

4.1.1VA

T

EGN THET F R FRIL FTSLIV

DRAGETS TILGJENGE IGHET

Tilgjengeligheten til Brennvikvassdraget er meget god.
Bilveger krysser nedbørfeltets vestre del og går også på
langs inn i vassdraget til Vassbotn. I tillegg går
traktorveger og kjerreveger inn i området.

4.1.2FYS

K EGNETHET F R AKTIVIT TER

Brennvikvassdraget er godt egnet for en rekke friluftlivsaktiviteter. Det er spesielt godt egnet for vanntilknyttet
friluftsliv og rekreasjon.
Brennvikvatnet har en omkrets på ca 13 km, ligger sørvendt og
lunt til, har en rekke bukter og enkelte holmer. I tillegg er
det hvite sandstrender langs hele nordsida, og jevnt over er
det langgrunt. Dette gjør Brennvikvatnet til et av de beste
badeområdene i Hamarøy.
I tillegg er alle former for båtbruk ideelt. Flere steder går
bilvegen helt ned til vatnet og det er lett å komme til med
båt. Også Røssnesvatnet er velegnet for bading og båtbruk.
Områdene ved elvas utløp og innerst i Vassbotn er velegnet
til turgåing. Traktorveger og lite beferdete bilveger er
egnet til spaserturer og joggeturer.
Det er fiskemuligheter i hele vassdraget. Ved Røssnesvatnet
vitner flere bålplasser om bruk av området i rekreasjonssammenheng.
Det er en del småvilt i området.
Bærforekomstene er gode. Det er godt med blåbær og i gode
bærår er det både molte og tyttebær i området. I tillegg fins
mye sopp, ikke minst store forekomster av kantarell.

4.1. T

R TT

IN

F R FRI

FT

IV

Det er i området gjort få tiltak som kan sies å være
tilrettelegging spesielt for friluftsliv. Av andre forhold
som har bidratt til økte muligheter for friluftsliv er
følgende:
veger
parkeringsmuligheter
traktorveger
stier
naust/båter
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Veger
Vegene i området bidrar til at det er enkelt å komme overalt
i vassdraget.
P rk rin

1 ss r

Det er mulig å parkere ved vegen som krysser elva like ved
utløpet. I tillegg er det enkelte parkeringslommer langs
fylkesvegen i vestenden av Brennvikvatnet. Langs vegen inn
til Vassbotn er det mulig å parkere i et par nedlagte
grustak og langs vegen flere steder.
Traktorv

r

I den sørøstlige enden av nedbørfeltet kommer en traktorveg
inn i området. Den går videre ned til vatnet og går her
sammen med bilvegen inn til Vassbotn. I tillegg går en
kjerrevei ut mot Røssnes i nordenden av vassdraget.

Stier
I østenden av Brennvikvatnet går flere stier, bl.a. til
Hamlot og over Tømmeråsen. På nordsida av Brennvikvatnet går
flere stier ned mot badeplasser og hytter. Videre går det
stier fra fylkesvegen

og nordover

til Brennvika

og Røssnes.

Naust/båter
Ved Brennvikvatnet og Røssnesvatnet ligger et par private
naust med robåter.

4.2 PPLEVELSESMULIGHETER
4.2.1LANDSKAP KVAL TET R/FL RA/FAUNA
De rolige landskapsformene i nedbørfeltet står i stor
kontrast til det mer alpine landskapet som øynes i vest og på
den andre siden av Vestfjorden. Disse spenn i landskapet gir
rom for en allsidig landskapsopplevelse.
Brennvikvatnet har en sentral plass i landskapet. Vatnets
størrelse og det mangfold av naturtyper som fins i
omgivelsene gir grunnlag for et stort spekter av opplevelser.
En rekke friluftsaktiviteter er mulig i området.
Vegetasjonen i området er typisk for regionen. Variasjonen i
vegetasjonstypene innenfor nedbørfeltet er imidlertid stor.
Her fins rike lauvskogsområder øst i området, furuskog,
myrlendte- og våtmarkspregete områder i vest og i nord. Dette
mangfoldet av naturtyper på et begrenset areal er positivt.
Området er dessuten rikt på vilt og tildels på fisk.
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4.2. GRADEN AV PÅVI KNING
Som nevnt under kap. 3.2 er det foretatt mange inngrep i
Brennvikvassdraget. Vassdraget kan dermed ikke sies å være et
upåvirket vassdrag. Det vises forøvrig til fig. 3.1.1 hvor de
enkelte inngrep er kartfestet og hvor graden av påvirkning er
skissert.

4.2.3K T R INNER
Tidligere ble det skipet ut is fra Røssnesvatnet
fiskeindustrien.

til bruk i

Like ved elvas utløp i fjorden står et gammelt pakkhus.
Andre kulturminner i området er ikke kjent. Fra den
nære fortid fins imidlertid rester etter bunkers og
etterlatenskaper fra krigen.

4. DAG N BR K
4.3. R KERGR PPER
Brennvikvassdraget blir alt overveiende benyttet av
lokalbefolkningen som er folk fra sentrale- og nordlige deler
av Hamarøy.
Hytteeierne som også kommer fra andre steder enn Hamarøy, er
også viktige brukere av vassdraget.
For lokalbefolkningen i området Tranøy-Oppeid er
Brennvikvatnet et viktig nærturområde. Selv om området også
blir benyttet som dagstur- og helgeturområde, er det som
nærturområde området har størst verdi.

4. . AKT

FT

I AKTI TTR

Brennvikvassdraget gir rom for flere ulike friluftslivsaktiviteter. De viktigste aktivitetene som utøves i området
er følgende:
bading
båtbruk
turgåing til fots
fiske
jakt
I tillegg forekommer følgende aktiviteter i noe mindre omfang:
skigåing

bær- og sopp-plukking
mosjon/trim/jogging
Under følger en kort beskrivelse av de vanligste aktivitetene:
Bading
På fine sommerdager er Brennvikvatnet mye brukt til bading.
Siden vatnet er så grunt blir vanntemperaturen relativt høy.
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Badesesongen starter derfor tidlig og slutter seint. De mange
hvite sandstrendene brukes mye til solbading og rekreasjon.
På fine sommerdager er strendene fylt av folk og uttrykket
"Costa del Hamarøy" er ingen tilfeldighet.

Båtbruk
Brennvikvatnet brukes en del til roturer, men ikke i så stort
omfang. Det er også benyttet til kano- og kajakkpadling og
til brettseiling. Forholdene tilsier imidlertid at omfanget
av disse aktivitetene kunne ha vært større.
Tur °in

til fo

rim urer

Kortere spaserturer er den turformen som er mest aktuell i
vassdraget. Som oftest er turgåing kombinert med jakt-, fiskeeller bærturer.
De ytre delene av vassdraget er også en del benyttet til
spaserturer utover mot stendene ved Røssnes. Hele eller deler
av turen rundt Brennvikvatnet er en del benyttet til joggeog trimturer.
Fi ke i fi ke
Brennvikvassdraget er et lakseførende vassdrag. Laks og
sjøørret går opp til Røssnesvatn og til Blomstervatn. I
bekken mellom Blomstervatnet og Brennvikvatnet fins ei smal
kløft som gjør at laksefisken ikke kommer opp i
Brennvikvatnet.
I Brennvikvatnet fins noe innlandsørret, men mest røyr av
liten størrelse. Røyra burde vært utfisket med garn for å få
bedre kvalitet på fisken. På vinteren er det isfiske etter
røyr på Brennvikvatnet. Tidligere var dette mye mer utbredt.
Det selges ikke fiskekort for området.

Jakt
Det drives noe jakt i området. Rype og storfugl er de
vanligste artene. Det er fortrinnsvis folk med lokal
tilknytning som jakter i området.

Skiturer
Området brukes i en viss grad til skiturer av
lokalbefolkningen. Det er imidlertid andre områder som er mer
attraktive for skigåing.

Bærplukking
Det er vanligvis gode forekomster av molte og blåbær i
området. Også noe tyttebær plukkes. Det meste av molteplukkinga er knyttet til eiendomsretten.
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Fig. 4.3.1 viser de viktigste områdene for ulike
friluftslivsaktiviteter.
2
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STRERING

Befolkningen i Hamarøy har mange områder for utøvelse av
ulike friluftsaktiviteter.
Brennvikvassdraget er særdeles godt egnet til bading og
båtbruk, og Brennvikvatnet er det beste innlands badeområde i
denne delen av Hamarøy. Også for bading/båtbruk er det mulig
å finne erstatningsområder, men det er få områder av såpass
høy kvalitet.
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5. REISELIV
.1 EK I TERENDE REISELIVSBEDRIFTER

MRÅDE

Det fins ingen reiselivsbedrifter i selve nedbørfeltet.
Ca. 7 km lengre nord, ved Sommersel, fins en etter forholdene
stor reiselivsbedrift, Sommersel Feriesenter. I tillegg fins
et par bedrifter ved kommunesenteret Oppeid/Presteid.
Under følger en kort oversikt over de nærmeste reiselivsbedriftene:
Sommers 1 Feri en r ligger på Sommersel ca 7 km
langs vegen fra Brennvika. Bedriften har utleie av 14
hytter av relativt høy standard. Total kapasitet er 62
senger. Utleie av båt for sjøfiske. Muligheter for
innfrysning av fisk. I tillegg er det telt- og caravanplass.
Hamarø

G'e te

rd

Gjestegården ligger 7 km fra vassdraget, i tettstedet Oppeid.
Gjestegården er relativt nybygd, har 12 rom og ca 20 senger.
Restaurant, kafeteria, discotek og møterom.
Hamarø

Fisk

m in

Bedriften ligger 8 km fra Brennvikvatnet ved Presteid, ned
mot Presteidstraumen. Utleie av campinghytter, telt- og
caravanplass. En større utbygging av plassen er nylig
foretatt. Muligheter for leie av båt for fjordfiske.

5.2NATURBAS

RTE ATTRAK J NER

G AKTI ITETER I

MRÅDET

Brennvikvassdraget er et område med naturkvaliteter som
gir rom for naturopplevelser og som er utgangspunkt for
flere friluftslivsaktiviteter.
Størst attraksjon er de fine badeforholdene, de kvite
sandstrendene og mulighetene for allsidig båtbruk.
I tillegg er området et attraktivt fiske- og bærområde.

5.3 MRÅDETS VERDI F R REISELIVET I DAG
L kal

reis liv

Det fins ingen reiselivsbedrifter i eller i umiddelbar nærhet
til vassdraget.
For den nærmeste bedriften, Sommersel Feriesenter, er det
av betydning å kunne anbefale Brennvikvatnet for bl.a.
bading/båtbruk for gjestene. Dette kan også være aktuelt for
de øvrige reiselivsbedriftene i nærheten.

R

inl

ri

livt

Det er å anta at Brennvikvassdraget har en viss betydning for
det regionale reiselivet.
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Muligens er det andre attraksjoner og aktiviteter i området
som i større grad trekker turister til kommunen/ regionen.
Allikevel er Brennvikvassdraget en av mange naturperler som
gjør Hamarøy til et attraktivt rekreasjons- og ferieområde.

6. PLANSITUASJNNFRVAS
6.1 K

DRAGET

MMUNALE PLANER

Area di

n r'n en

I generalplanen for Hamarøy kommune (1985-1996) er arealer
utenom utbyggingsområdene (tettstedene) disponert som
landbruks- og naturområder (LN-områder). Dette gjelder også
for store deler av Brennvikvassdraget. Det er ikke
utarbeidet soneplan eller reguleringsplan for noen deler av
vassdraget.
Fri id be

lse

Kommunen har som generell målsetting å legge forholdene
tilrette for utbygging av hytter slik at dette gir økt
aktivitet i lokalsamfunnet.
Nordvest for området, ved Røssnes, er det foreslått et
hytteområde for anslagsvis 20 hytter. De sørligste delene av
hyttefeltet går så vidt inn i de nedbørfeltet.
R is liv

iklin

Reiselivet er ifølge Nordland fylkeskommunes prosjekt "Hytter
og friluftsliv i Salten" et viktig satsingsområde i Saltenregionen. Regionens fortrinn fra naturens side, med
muligheter for utøvning av et allsidig friluftsliv, er en
grunnpilar i utbyggingen av reiselivet.
En egen reiselivsplan i regi av Hamarøy kommune vil følge opp
dette arbeidet.

6.2 VERNEPLANER
Det foreligger ingen verneplaner for områder i eller i
nærheten av nedbørfeltet.

6.

ANDRE P ANER/ N KER FOR

MRÅDET

Ingen andre planer for området er kjent.

188

7. S MMENDRAG
OG K NKLS N
7.1SAMMENDRA FRILUFTSLIV
Brennvikvassdragets nedbørfelt er et relativt lite vassdrag
(ca. 10 km2). Arealene i nedbørfeltet er privateide.
Det bor et 10-talls mennesker i selve nedbørsområdet, men ca
1000 mennesker bor innenfor en radius på 10 km fra
vassdragets midtpunkt.
Landskapet i området er dominert av Brennvikvatnet som er
omgitt av lave åser og et småkuppert, åpent terreng.
Landskapsformene står i stor kontrast til det mer alpine
landskapet rundt. Høydeforskjeller i området er 0-250 moh.
Området tilhører naturgeografisk region 43 b; Nordlands
maritime bjørk- og furuskogsregion, underavdeling Sørfold Ballangen området.
Floraen i området er mer variert og frodig enn det som er
vanlig. Området er rikt på fugl og annet vilt.
Det er foretatt en god del inngrep i vassdragets nedbørfelt.
Bil- og traktorveger, landbruksvirksomhet samt fast
bebyggelse og noe fritidsbebyggelse står for hovedtyngden av
inngrepene.
Deler av vassdraget er et gammelt kulturlandskap og det meste
av området er gammel beitemark.
Den eksterne tilgjengeligheten er relativt god. Området
ligger ca 20 km vest for E6 ved Ulvsvåg. Det går bilveg tvers
igjennom området. Den interne tilgjengeligheten er også god.
Det er hovedsakelig folk fra Hamarøy som er brukere av
området. For folk fra Tranøy-Oppeid området er vassdraget et
viktig nærturområde. øvrige brukere av området er hyttefolk
og turister. Vassdraget har størst verdi som nærturområde.
De vanligste friluftslivsaktivitetene som utøves i vassdraget
er bading, båtbruk, turgåing til fots, fiske og jakt. I
tillegg kommer skiturer, bærturer og et økende antall
benytter området til trim og jogging.
Tiltak som bedrer mulighetene for friluftsliv i vassdraget er
få, men enkelte parkeringsplasser, traktorveger og stier
fins.
Befolkningen i ytre deler av Hamarøy har ingen alternative
badeområder av tilsvarende kvalitet. For de andre
friluftslivsaktivitetene som utøves i vassdraget, er det
lettere å finne alternative områder.
Det foreligger ingen verneplaner for området. Heller ingen
andre planer som vil påvirke nedbørfeltet, er kjent.
En samlet vurdering av Brennvikvassdragets betydning for
friluftslivet er at området har "stor verdi" for
friluftslivet.
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7.2 SAMM NDRAG R ISELIV
Da

n

r is li

Det fins ingen reiselivsbedrifter i selve nedbørfeltet. Den
nærmeste reiselivsbedriften er Sommersel Feriesenter ca 7 km
Nelfor vassdraget.
I tillegg fins et par reiselivsbedrifter ved kommunesenteret
Oppeid/Presteid, 7-8 km fra Brennvikvatnet.
Vassdraget blir ikke direkte utnyttet av reiselivsbedriftene
eller i deres markedsføring, men Brennvikvatnet er en av
flere naturperler det er naturlig å besøke under et opphold
på Hamarøy.
Brennvikelvas nedbørfelt må derfor sies å være av middels
verdi for dagens lokale reiseliv.
Området må også sies å være av middels betydning for det
regionale reiselivet i dag.
En samlet vurdering av nedbørfeltets betydning for dagens
reiseliv vil da være at denne verdien er "middels stor".
Fram idi

reiseliv

Vassdraget ligger ikke innenfor noen av hovedsatsingsområdene/
-prosjektene for reiselivet, verken på nasjonalt nivå eller
på fylkesplan.
Reiselivet er ifølge Nordland fylkeskommune et viktig
satsingsområde i Saltenregionen. Regionens naturmessige
fortrinn og at det foretas en satsing på reiselivet vil være
grunnpilarer i utbyggingen av reiselivet i området.
I tillegg har Hamarøy kommune ifølge generalplanen for
kommunen generelle målsettinger om en økt satsing på
reiselivet. Konkrete planer for bruk av Brennvikvassdraget i
en slik reiselivssatsing er imidlertid ikke kjent. Hamarøy
kommune vil følge opp arbeidet med reiselivsutviklingen med
en egen reiselivsplan.
Brennvikvassdraget forventes derfor å få stadig større
betydning for reiselivet framover, spesielt for det lokale
reiselivet. Vassdragets betydning for det framtidige
reiselivet vurderes derfor til å være av "middels verdi".
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169.ELV FRA STORVATNET,
BALLANGEN
KOMMUNE
1. ELIGGENHETG M AND
1.1 STEDSAGIV

E

Storvatnet ligger i Ballangen kommune i Ofoten. Vassdraget
ligger ca 30 km sørvest for Narvik og grenser til Narvik
kommune.
Vassdraget munner ut i Ofotfjorden,den innerste delen av
Vestfjorden.
Fig. 1.1 viser områdets beliggenhet.
1.2 ATKOMST
E6 krysser elva fra Storvatnet like ved utløpet. Derfra går en
veg 12 km langs Storvatnet inn til Rånvassbotn.

1.3

ENDMSF RHOLD

Arealene i de lavereliggende delene av nedbørfeltet
er privateide. Arealet over skoggrensa er statsgrunn.

1.4BE

KNING

Ballangen kommune hadde pr. 01.07.88 et innbyggertall på 3186.
Det bor ca 30 fastboende i nedbørfeltet til Storvatnet, de
fleste ved elvas utløp ved Råna.
Offie
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2. NATR R NNLAG

'

LANDSKAP

2.1 GEOLOGI
B r

runn

I den nordligste halvdelen av nedbørfeltet består berggrunnen
hovedsakelig av prekambriske dypbergarter som gabbro og
amfibolitt. Resten av området har omdanna sedimentære og
vulkanske bergarter som glimmerskifer og glimmergneis,
hovedsakelig fra den kambrosilurske tidsepoken.
I fjellene på vestsida av Storvatn er det forekomster av
nikkelsulfid.
Kvartær

olo i

Løsmasser er spredt over hele området, bl.a. fins mye rasmark
under de høge fjellene som omgir Storvatnet. Løsmassene i
området er relativt næringsrike og gir et godt jordsmonn.

2.2TOP

GRAFI

Storvatnets nedbørsområde er omtrent trekantet i formen.
Største lengde er ca 15 km og største bredde er ca 8 km.
Nedbørfeltet dekker et areal på ca 95 km2, hvorav ca 13 km2 er
vannareal.
Landskapet i området er kontrastrikt. Sentralt ligger
Storvatnet (15 moh) som dekker et areal på ca 11 km2. Vatnet er
omgitt av topper på over 1000 m på alle kanter. Storvatnet er
orientert i nord-sørlig retning og har en trang åpning mot
nord.
Fra vassdragets utløp ved Råna hever terrenget seg på begge
sider gradvis opp til over 1000 m. I vest ligger Sibmulvarri
(1341 moh), i øst ligger Rånkneipen (1058 moh), Boazuvarri
(1151 moh), Klubbviktinden (1335 moh) og Tverrfjellet (1371
moh). I sør ligger den 30-40 km2 store Frostisen. Bare den
nordligste delen av breen ligger i Storvatnets nedbørsområde.
I vassdragets sørgrense stikker tinder på 1600-1700 m opp.
Høyeste fjellet i vassdraget er på 1674 moh, mens isnivået går
opp i 1724 moh helt i sør. Dette er forøvrig det høgste punktet
på Frostisen.
Det eneste sidevassdraget til Storvatnet er Eiterelva.
Eiterelva er bred og går i fosser og stryk nedover
Eiterelvdalen. Eiterelvdalen går mellom Tverrfjellet og
Klubbviktinden og munner ut i Storvatnet ved Elvesæter.
Storvatnet ligger nokså inneklemt mellom bratte fjellsider. Et
utall store og små bekker går nedover de bratte fjellsidene. De
fleste går i fosser og i "brudeslør".
Strandflata rundt Storvatnet er stort sett smal. I Rånvassbotn
er strandflata noe bredere. Der ligger 2-3 nedlagte småbruk.
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Storvatnet er et dominerende innslag i landskapet. Mot nord
deler et smalt eide Storvatnet fra Kringlevatn som dekker et
mye mindre areal (> 1km2). Mellom vatna har elva et mindre
fall. Fra Kringlevatn går elva bred og rolig i mange kroker og
buktninger. Elva er omgitt av bergknauser med svaberg og et
parkliknende landskap, bestående av grassletter og furuskog
iblandet bjørk. De siste hundre metrene ned mot Saltvatnet går
elva i stryk. Fra Saltvatnet som forøvrig er brakkvatn, er det
kun noen få meter til utløpet i Ofotfjorden.

2.3 KLIMA
Storvatnområdet har kystklima med relativt milde vintre og
kjølige somre. På grunn av store topografiske forskjeller og en
god avskjerming fra Ofotfjorden kan lokalklimaet langs Storvatn
avvike ganske sterkt fra klimaet ved fjorden. På grunn av den
lune beliggenheten kan temperaturene på sommeren ligge
atskillig høyere enn eksempelvis i Narvik, 30 km lengre øst.
Arlig nedbørsmengde i denne delen av Ofoten er i underkant av
1000 mm.

2.4 VEGETAS

N

Det aller meste av Storvatnets nedbørfelt tilhører
f'ellsko ssonen hvor subalpin bjørkeskog dominerer. Skogkledte
fjellsider dekker størsteparten av arealet opp til skoggrensa.
Skoggrensa går opp i over 600 moh på østsida og opp i 500 moh
på vestsida av Storvatnet)hvilket er høyere enn det som er
vanlig i regionen. Ser en på hele arealet er det den treløse
vegetasjonen, den alpine vegetasjonen, som dekker det største
arealet.
Under skoggrensa er ulike former for bjørkeskog den vanligste
skogstypen. Det fins mye blåbærbjørkeskog i området, spesielt
på vestsida. På østsida fins store arealer med rikere
bjørkeskogstyper; lågurtbjørkeskog og høgstaudebjørkeskog. I
tresjiktet fins, foruten bjørk, osp, selje og rogn. Langs
vatnet og langs fuktige sig og bekker fins stedvis mye gråor.
På tørre, skrinne steder vokser furu. I nedre deler av
vassdraget, på berglendt mark og mellom svabergene langs elva
fins fine furubestand. Ved Vassneset fins et vakkert
parkliknende landskap med høgreist furu, noe bjørk og fine
grassletter.
Det fins svært lite myr i området.
Flere skred har gått på østsida av Storvatnet. Rasert
vegetasjon med felte trær fins flere steder. Vegetasjonen har
derfor stedvis et urskogspreg med felte trær og frodig
vegetasjon.
Granplantefelt fins det flere av, bl.a ved Trombakkhela i vest.
Storvatnet er relativt næringsfattig, men en del vannvegetasjon
fins langs bredden innerst i vatnet.
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Vegetasjonen i de bratte bjørkeskogsliene langs Storvatnet er
kulturpåvirket. Tidligere var flere av småbrukene på østsida av
vatnet i drift og sauehold var vanlig. I dag beiter bare et
fåtall dyr i området.
Innmark dekker ubetydelige arealer i nedbørfeltet. Det meste av
innmarka ligger i Rånvassbotn og i området hvor Eiterdalen
munner ut.

2.5NATURGEOGRAFISK

TILH RIGHET

Det meste av vassdragets areal ligger i naturgeografisk region
43 c, Nordlands maritime bjørk- og furuskogsregion,
underavdeling Ballangen-Bjerkvikområdet. Denne regionen er
karakterisert av bjørkeskog, hovedsakelig på kambro-siluriske
bergarter.
I tillegg ligger de sørligste delene av vassdraget, Frostisenområdet i naturgeografisk region 36 b, Nordlands, Troms og
Lapplands høgfjellsregion. Denne regionen er karakterisert av
høgfjell med kraftig relieff, markerte topper og breer. Den
kambrosilurske berggrunnen gir ofte en rik flora.
Nedbørfeltet til Storvatnet må sies å være representativt for
de repektive regionene.

3. INNGREP
I NEDBRF LTET
3.1 EKSISTERENDE

INNGREP I OMRÅDET

Landbruk
Det ligger ca 5-8 mindre bruk i området. De fleste ligger i
Rånvassbotn og på østsida av Storvatnet, ved Eiterelvas utløp.
Ingen av småbrukene er i dag i drift, men husene brukes som
fritidsboliger.
Området ble tidligere beitet både av storfe og av småfe, men i
dag beiter kun et fåtall sauer i området.
Hogst av ved skjer i bjørkeliene på østsida av Storvatnet,
innerst ved Rånvassbotn og på vestsida av vatnet der det er
mulig å komme til. Vest for Kringlevatn fins partier med
snauhogst.
Reindrift
De sørlige delene av vassdraget tilhører Frostisen og Skjomen
reinbeitedistrikt. Dette er et helårsdistrikt og fungerer både
som sommer- og vinterbeite. På vinteren beiter dyra mellom
Storvatn og Skjomen. I dag driver bare én familie med rein i
området. Flokken teller ca 600 dyr, mens den beregnete
beitekapasiteten er på ca 1200 dyr.
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Bebyggelse
Langs den 12 km lange vegen fra Råna til Rånvassbotn ligger
flere mindre småbruk og enkelte faste bosettinger. De fleste
fastboende bor ved vassdragets utløp ved Råna. I tillegg er det
et stort antall hytter i området. De fleste ligger mellom Råna
og Eiterelvas utløp, men også videre langs vegen ligger et 20talls hytter. Ved Rånvassbotn fins foruten noen småbruk også et
10-talls hytter. På vestsida av Storvatnet ligger et par bruk
og vest for Kringlevatn ligger enkelte hytter.

Veger
E6 krysser vassdraget ved utløpet. I tillegg går en 12 km lang
veg inn til Rånvassbotn. Fra denne vegen går en kort vegstump
et stykke opp i Eiterelvdalen og en tilsvarende veglengde går
over sundet til Lasseheimen.
Grustak
Ved Eiterelvas utløp er et gammelt grustak observert.
Kraftlinjer
En kraftlinje krysser nedre deler av vassdraget, like ved
utløpet. I tillegg går ei strømlinje inn til bebyggelsen der
Eiterelva kommer ned. Videre går ei telefonlinje den samme
strekningen.
Frrn

n

1

Storvatnet synes å ha tilfredsstillende vannkvalitet. De nedre
deler av elva synes å være noe mer næringspåvirket. Langs vegen
er stedvis en del søppel, jernskrap o.1., henlagt.
På fig. 3.1.1 er de observerte inngrepene kartfestet.

3.2 VAS

DRAGETS GRAD AV PÅVI KNING

I området langs Storvatnet er vassdraget påvirket av
bebyggelse, veger og kraftlinjer. Dette utgjør knapt 25 % av
vassdragets totale areal. Det øvrige arealet er så godt som
uberørt. Fig. 3.1.1 illustrerer påvirkningsgraden i vassdraget.
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. FR L FT IV
4.1 ASSD AGETS NETHET F R FRI FTS IV
4.1.1VA DRAG T TILG G
H T
Den eksterne tilgjengeligheten til Storvatnet er god. E6
krysser vassdragets utløp og avstanden til Narvik er bare 30
km.
Den interne tilgjengeligheten er også relativt god. Det er
lett å komme til de nedre deler av vassdraget; området ved
Storvatnet. De bratte fjellsidene gjør imidlertid at det flere
steder kan være vanskelig å komme opp på fjellet. Det er
vanskeligst å nå opp til fjellene rundt Storvatnet på vinteren.

4.1.2FYSISK

N TH T F R AKTI ITETER

Vassdraget er godt egnet for en rekke friluftslivsaktiviteter.
Storvatnet er godt egnet for vannbaserte friluftslivsaktiviteter. Lett atkomst og gode naturgitte forhold gjør en
allsidig båtbruk mulig. Videre er det fine forhold for bading
og for rekreasjon langs vatnet. Området fra Kringlevatn og
nordover er ypperlig for kano- og kajakkpadling. Fiskemulighetene er gode og oppgang av laksefisk gjør området
spesielt attraktivt.
Deler av vassdraget, spesielt fjellområdene i sør, er fine
områder for fjellvandring. Det er imidlertid relativt bratt og
tungt å komme opp til de fleste av de omkringliggende fjellene.
Vinterstid er fjellsidene utsatt for rasfare og området kan
ikke sies å være godt egnet for skiturer. Ved påsketider er det
ifølge lokalkjente ingen problemer å komme opp de sørlige
fjellsidene. Det vanlige er å bære skia opp de verste kneikene.

4.1.

T LRETT

EG ING F R FRIL FTSLIV

Det er i området gjort få tiltak som kan sies å være
tilrettelegging spesielt for friluftsliv. Blant disse kommer
følgende:
fiskestellstiltak
opparbeidet rasteplass
Av andre forhold som har bidratt til økte muligheter for
friluftsliv er følgende:
veg/brøyta veg
parkeringsmuligheter
stier
Fi

Noe fiskekultivering i Storvatnet er blitt utført i regi av
grunneierlaget/Råndalen fiskeforening. Detaljene i hva som er
gjort er ikke kjent. Fiskekort for fiske i vassdraget blir solgt.
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rbi

t r

Ved utløpet av vassdraget i Ofotfjorden ligger en opparbeidet
rasteplass ved E6.
Ve

brø

Vegen mellom Råna og Rånvassbotn gjør det enkelt å komme inn i
området. Vegen brøytes på vinteren.
P rkerin

muli het r

Det er ingen opparbeidete parkeringsplasser i området, men det
fins flere muligheter for parkering langs vegen og ved
Rånvassbotn.

Stier
Flere stier går i området. Fra Eiterelvmoen går en gammel
ferdselsveg (sti) opp Eiterelvdalen og over til Klubbvik på
Skjomens vestside. Fra Rånvassbotn går en sti opp lia mot
sørvest. På vestsida av Kringlevatn går en sti mellom
Lasseheimen og Vassneset.

4.2 OPPLEVELS SMULIGHETER
4.2.1LANDSKAPSKVALITETER/FL

RA/FAUNA

Landskapet i Storvatnområdet er kontrastrikt og byr på
muligheter for fine naturopplevelser. Det store vatnet, med en
lun og skjermet beliggenhet, frodig vegetasjon og omgitt av
alpine, spisse fjell og isbreer bidrar til stor variasjon i
landskapet. Ut over dette er det vanskelig å trekke fram
enkeltelementer i landskapet.
Vegetasjonen i området er rikere enn det som er typisk for
regionen, hvilket bl.a vitner om et godt jordsmom og et godt
lokalklima. Faunaen i området skiller seg ikke ut fra det
normale i regionen.

4.2.2GRADEN

A

PÅVIRKNING

Som nevnt under kap. 3.2 er områdene rundt Storvatnet påvirket
av bebyggelse, veger mm. De øvrige delene av vassdraget må sies
å være uberørte og er en del av et større, sammenhengende
villmarksområde inn mot svenskegrensa.
Viser forøvrig til fig. 3.1.1 hvor de enkelte inngrep er
kartfestet og hvor graden av påvirkning er skissert.

4.2.3KULTURMINNER
På vestsida av Storvatn, ved Tverrfjellet, ligger ei gammel,
nedlagt kvartsgruve. Fra gruva går en gammel ferdselsveg
(kjerreveg) over til Skjomen.
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Ved Rånvassbotn står en bauta over Marit og John Arnesen fra
Tynset som var de første som bosatte seg i Rånvassbotn i 1847.
Andre kulturminner i området er ikke kjent.

4.3 DAGENS BRUK
4.3.1BRUKERGRUPPER
som er
Vassdraget blir benyttet av lokalbefolkningen,
befolkningen i nedbørfeltet og hyttebeboerne. I tillegg er det
folk fra området Ballangen-Narvik
som er den største
brukergruppen. I tillegg er turister hyppige brukere av området
om sommeren.

Vassdraget er dermed både et viktig nærtur-, dagstur- og
hel turo r°d . Nedre deler av vassdraget har i tillegg
betydning som
nn m ar
r. e.

4.3.2AKTUELLE FRILUFTSLIVSAKTIVITETER
Vassdraget gir rom for en rekke friluftslivsaktiviteter.
De viktigste aktivitetene som utøves i området er følgende:
fiske/isfiske
båtbruk
bading
turgåing til fots
jakt
I tillegg forekommer følgende aktiviteter:
skiturer
bær- og soppturer
skøytegåing på islagt vatn
naturstudier/fotografering
mosjon/jogging
sykkelturer
Under følger en kort beskrivelse av de vanligste aktivitetene:
Fi k

i f•

Vassdraget er et lakseførende vassdrag. Laks og sjøørret går
opp i Storvatnet, men det er sjelden en får laks i selve
vatnet. Det meste av laksefisket skjer langs de nedre delene av
elva og i Saltvatnet ved E6.
Det fins dessuten en bra ørret- og røyestamme i Storvatnet.
Vanlige fiskeplasser for de som fisker med stang fra land er
ved utløpet av Iselva, Mølnelva og Stubbelva. Det fiskes også
fra båt.
I tillegg blir det fisket i Råndalsvatna (ca 700-750 moh), noen
mindre vatn i en botne i sørenden av vassdraget.
Vinterstid fiskes det en del på isen på Storvatnet.
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Båtbruk
Båter på Storvatnet brukes først og fremst i forbindelse med
fiske. Vanligste båttyper er robåter og mindre motorbåter. I de
senere åra er det blitt mer vanlig å padle med kano eller
kajakk på vatnet og i øvre del av elva nord for Kringlevatn. I
tillegg ble et par mindre seilbåter observert på Storvatnet.
Ifølge lokalkjente hender det at også seilbrett brukes, men
denne aktiviteten har ikke noe stort omfang ennå.
Langs Storvatnet ligger flere naust og en del private brygger i
tilknytning til hyttebebyggelsen.
Bading
På varme sommerdager kommer temperaturen i vatnet opp på et
nivå som gjør bading mulig. De beste stedene for bading er ved
Rånvassbotn og litt øst for Rånvassbotn. Vatnet er relativt
grunt i dette området. Forøvrig blir det badet langs hele
østsida, men det er stedvis nokså dypt og dermed lite
barnevennlig.
Tur åin

til f

s

Store deler av nedbørfeltet er et viktig turområde. Spesielt er
området fra Rånvassbotn og sørover mot det fantastiske
fjellandskapet ved Frostisen et attraktivt turmål.
Jakt
Det jaktes en del i hele området. Av storvilt er det elgen det
jaktes på. Det er et elgvall med fellingstillatelse på 1-2 dyr
i området.
Småviltjakta har større omfang en storviltjakta. Det er
hovedsakelig rype det jaktes på. I tillegg tas noe storfugl og
hare.
Bestanden av mink har tatt seg kraftig opp de senere år.
Minkfeller er derfor satt ut flere steder.
Skiturer
Området er ikke et typisk vinterutfartsområde. De bratte
fjellsidene og en stigning på ca 1000 meter gjør at det ikke er
mange som har Storvatnet som utgangspunkt for skiturer.
Ifølge lokalkjente er det imidlertid ikke uvanlig at folk ved
påsketider tar turen opp på fjellet fra Rånvassbotn. Da må en
stedvis bære skia.
Bær- o

s

turer

Det fins en del molte på våte steder i fjelliene. I tillegg
plukkes noe blåbær, tyttebær og bringebær. Det er liten
tradisjon i å plukke sopp, til tross for gode forekomster.
Fig. 4.3.1 viser de viktigste områdene for ulike
friluftslivsaktiviteter.
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4.3.3 M ANDSREG ST ERIN
Befolkningen i Ballangen-Narvik området har mange
friluftsområder for utøvelse av de fleste friluftslivsaktiviteter.
Storvatnet er imidlertid ikke lett å finne erstatning for når
det gjelder laksefiske og vannbaserte friluftslivsaktiviteter
som båtbruk og bading.
Vassdragets lette tilgjengelighet og mange naturkvaliteter gjør
det attraktivt som nærturområde for lokalbefolkningen og de
mange hyttebeboerne i området.

5.REISELIV
5.1 EK

IST RENDE REISELIVSBEDRIFTER I

MRÅDET

Det fins ingen reiselivsbedrifter i selve nedbørsområdet.
Nærmeste reiselivsbedrift er Ballangen Camping ca 5 km vest for
området:
Ball

en

am in

Ballangen Camping ligger lang E6 ca 5 km vest for Storvatnet.
Bedriften er en av de største reiselivsbedriftene i Ofoten.
Stedet har 50 campinghytter og plass til 250 campingvogner. Ca.
20.000 personer overnatter på bedriften i løpet av
sommersesongen.
olheim P n *on

B 11 n

n

I sentrum av Ballangen ligger Solheim Pensjonat. Rom til leie.
Villcamping
En del villcamping skjer i området langs Storvatnet til tross
for flere oppslag om camping forbudt.

5.2 NATURBASERTE

ATTRAKSJ NE

G A TIVITETER I

MRÅDET

Storvatnet og de øvrige delene av vassdraget gir rom for
allsidig naturopplevelse og en rekke friluftslivsaktiviteter.
Storvatnet gjør at det er spesielt fine forhold for vannbasert
friluftsliv; fiske, båtbruk og bading. Laksefisket er muligens
vassdragets største attraksjon.

.3

MRÅDETS V RDI F R REIS LIVET I DAG

Lok 1

r 's l'v t

Den eneste reiselivsbedriften som ligger i nærheten av
vassdraget, Ballangen Camping, er av den oppfatning at
vassdraget er et meget interessant område for bedriften.

203

Ifølge bedriften er det mange av gjestene som besøker og bruker
vassdraget til friluftslivsformål. Bl.a. overnatter mange av de
som fisker laks i området på bedriften.
Ellers er vassdraget attraktivt for kortere eller lengre
fjellturer for bedriftens gjester. Det foreligger planer om
å merke opp turstier i området.
Bedriften er av den oppfatning at vassdragets naturkvaliteter
vil få enda større betydning i framtida.
Re ional

r iselivet

Vassdragets sentrale plassering i Ofoten-området samt de store
natur-kvalitetene burde tilsi at området også er av betydning
for det regionale reiselivet.
Det er imidlertid vanskelig å si hvor stor betydning vassdraget
har for dagens regionale reiseliv.

6. PLANSITUASJ
NEN FORVASSDRAGET
6.1 KOMMUNALE PLANER
Arealdis onerin en
I generalplanen for Ballangen kommune er arealene utenfor
tettstedene disponert som landbruks- og naturområder. Ifølge
planen bør disse arealene bevares for dette formålet for all
framtid.
Unntatt er de nedre deler av østsida til Storvatn. I
generalplanen er det sagt at dette er arealer som kan vurderes
for en eventuell senere omdisponering.
Videre er det i generalplanen framhevet betydningen av å
opprettholde "grønne korridorer" i Storvatnområdet som sikrer
ferdselen mellom vegen og fjellet og mellom vassdraget og
sjøen.
Det er ikke utarbeidet soneplaner eller reguleringsplaner for
noen del av vassdraget.
Kommunale friluftsområder
I generalplanen er Storvatnområdet oppført blant de viktigste
friluftsområdene i kommunen. Om disse områdene heter det at det
er viktig å bevare disse områdene mot utbygging.

.2 VERN P ANER I MRÅDET
Ingen verneplaner i eller i nærheten av vassdraget er kjent.

6.3 ANDRE PLANER/ NSKER F R MRÅDET
Ingen andre planer/ønsker for området er kjent.
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7. SAMMN RAG
7.1SAMMEN

K NKL

N

RAG FRIL FTSL V

Nedbørfeltet til elva fra Storvatnet dekker et areal på ca 95
km2. Det meste av arealet er privateid, mens fjellområdene er
statsgrunn.
Landskapet er kontrastrikt. Storvatnet dekker et stort areal og
ligger inneklemt mellom bratte fjellsider som går opp i topper
på over 1300 m. I sør ligger deler av Frostisen med tinder opp
i over 1600 m. Områdene langs vannstrengen byr på
landskapsmessige perler.
Det meste av området tilhører naturgeografisk region 43 c,
Nordlands maritime bjørk- og furuskogsregion, underavdeling
Ballangen - Bjerkvikområdet. De sørligste delene av vassdraget,
Frostisenområdet, tilhører Nordlands, Troms og Lapplands
høgfjellsregion.
Floraen i området er rikere enn det som er vanlig for regionen.
Området langs Storvatnet er påvirket av ulike inngrep;
bebyggelse, veger, kraftlinjer mm. Det øvrige arealet er
tilnærmet uberørt.
Ekstern tilgjengelighet til vassdraget er god. I tillegg må
også den interne tilgjengeligheten sies å være god selv om det
kan være bratt enkelte steder.
Det er hovedsakelig lokalbefolkningen, hyttebeboerne og
befolkningen på strekningen Ballangen-Narvik som er brukere av
vassdraget. I tillegg er turister en stadig voksende
brukergruppe. Vassdraget er dermed et viktig nærtur-, dagstur-,
helgetur- og gjennomfartsområde.
De vanligste friluftslivsaktivitetene som utøves i området er
fiske, båtbruk, bading, turgåing til fots og jakt. På grunn av
de bratte fjellsidene er området ikke noe typisk skiturområde.
Tiltak som bedrer mulighetene for friluftsliv i vassdraget er
få. Av betydning er fiskestellstiltak, veger, parkeringsmuligheter og en del stier i området.
Lokalbefolkningen har ingen alternative nærturområder, men
andre områder for dagsturer og for utøvelse av de fleste
friluftslivsaktivitetene fins. Det er ikke lett å finne
erstatningsarealer for laksefiske.
Det foreligger ingen planer som kan påvirke vassdraget.
En samlet vurdering av Storvatnets verdi for friluftslivet er
at vassdraget har "stor verdi" for friluftslivet.
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7.2 SAMMENDRAG REISELIV
Da

n

r i

liv

Det fins ingen reiselivsbedrifter i vassdragets nedbørfelt.
Den nærmeste reiselivsbedriften er Ballangen Camping, som
ligger ca 5 km vest for Råna, vassdragets utløp.
Det lakseførende vassdraget samt de øvrige naturkvalitetene, er
med på å trekke turister til området. Storvatnet må derfor sies
å være av en viss betydning for dagens lokale reiseliv.
Den samme vurderingen må da også kunne gis for det regionale
reiselivet.
En samlet vurdering av Storvatnområdets betydning for dagens
reiseliv vil da være at denne verdien er av "middels verdi".
Fram idi

reiseliv

Vassdraget ligger ikke innenfor noen av hovedsatsingsområdene/
-prosjektene for reiselivet, verken på nasjonalt nivå eller på
fylkesplan.
Ballangen kommune har generelle målsettinger om en økt satsing
på reiselivet og kommunen er i ferd med å utarbeide en
turistplan. Konkrete planer om bruk av vassdraget i
reiselivssammenheng er imidlertid ikke kjent.
Området er allikevel et potensielt viktig rekreasjons- og
aktivitetsområde for reiselivet, lokalt og regionalt.
Vassdragets framtidige betydning for reiselivet vurderes derfor
til å være av "middels verdi" for reiselivet.
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170.KJELDELVA,
BALLANGEN
KOMMUNE
1. BELIGGENHETG OMLAND
1.1 ST D ANGIV SE
Kjeldelvas nedbørfelt ligger i Ballangen kommune, på ei
halvøy som stikker ut i Ofotfjorden.
Vassdraget

munner

ut i Ofotfjorden,

der fjorden

er på det

smaleste.
Fig. 1.1 viser områdets beliggenhet.
1.2 ATKOMST
Rv-819 krysser Kjeldelva ved utløpet. Vassdraget ligger ca 24
km NV for kommunesenteret Ballangen. Det er bare 6 km i

luftlinje til Evenes flyplass,men det er ingen
fergeforbindelse over fjorden til Evenes.

1. EI ND MSF RH LD
Arealene i de lavereliggende delene av nedbørfeltet til
Kjeldelva er privateide. Håfjellområdet er statsallmenning.

1. B F LKNING
Ballangen kommune hadde pr. 01.07.88 et innbyggertall på
3186.
I nedbørfeltet til Kjeldelva bor ca 100-150 mennesker. I
hele Kjeldebotn bor ca 700 mennesker.
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2. NATURGRUNNLAG
G LANDSKAP
2.1 GEOLOGI
Ber

run s eolo i

Berggrunnen i nedbørsområdet består av omdanna sedimentære og
vulkanske bergarter og gneiser. Lagdelte fordinger av
glimmerskifer og glimmergneis avløses av områder med
kalkspatmarmor og dolomittmarmor.
Kv r

r

lo i

Løsmasser er spredt over hele området. Da berggrunnen alt
overveiende er næringsrik har området et godt jordsmonn.

2.2 T

P GRAFI

Kjeldeelvas nedbørsområde er tilnærmet støvelformet. Største
lengde er ca 12 km og største bredde er ca 10 km.
Nedbørfeltet dekker et areal på ca 53 km2, hvorav ca 3 km2 er
vannareal.
Landskapet i området er kontrastrikt, mangfoldig og har en
lavlandsdel og en høgfjellsdel. Et vidt dalføre med et
kuppert skogkledt åslandskap, går i nord-sørlig retning i
sentrale deler av vassdraget. Mot vest hever terrenget seg
opp i en langsgående fjellrygg, Vargfjellet, som gradvis
hever seg opp i Vargfjordtinden (885 moh). Dette er det
høgste fjellet i vassdraget.
I sørvest ligger Kufjellområdet som går opp i 672 moh. Ved
foten av Kufjellet i sørøst er vannskillet mellom Kjeldemarka
og Ballangsmarka.
Fra bandet hever terrenget seg opp mot Håfjellområdet som
utgjør den østlige delen av vassdraget. Håfjellet består av
Håfjell (648 moh) og Håfjelltuva (817 moh) i Ne5.
Mellom fjellene, og på et platå ca 300 m over dalbunnen i
vest, ligger Fuglevatn. Vatnet er et 1-2 km2 stort vatn med
utallige forgreininger, bukter og holmer.
Landskapet i dette området er vakkert, åpent, særpreget og
variert med en mosaikk av snaufjell, bjørkeskog, myr og
grassletter.
Fra Fuglevatn går Kvitforselva ned mot dalbunnen i vest. Elva
stuper utenfor den 200 m høye fjellskrenten ned mot dalen og
Kvitforsen er et spennende innslag i landskapet.
Også fra vestsida drenerer en rekke elver og bekker ned mot
dalbunnen og Kjeldeelva.
øverst i dalen ligger Bakkevatn (54 moh) i et flatt
myrlandskap, hvorfra selve Kjeldeleva starter. På den ca 8 km
lange elvestrekningen fra Bakkevatn og ned til utløpet er det
lite fall. Elva bukter seg nedover dalen i et myr- og
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skogkledt landskap. For det meste går elva stilleflytende og
bred, men enkelte stryk fins. Elva munner ut i fjorden ved
Kjelde.

2.3 KLIMA
Kjeldelvas nedbørfelt har kystklima med relativt milde
vintre og kjølige somre.
På grunn av store topografiske forskjeller vil klimaet innen
de ulike delene av vassdraget variere sterkt.
Årlig nedbørsmengde i denne delen av Ofoten er vel 1000 mm.

.4 VE

AS

N

Kjeldelvas nedbørfelt tilhører for en stor del
f 1 ko
n n hvor subalpin bjørkeskog dominerer.
Skogkledte ås- og fjellsider dekker størsteparten av arealet
opp til skoggrensa. Skoggrensa i området går stedvis opp i
500 moh, men ligger for det meste på ca 400 moh.
Over skoggrensa er det den treløse fjellvegetasjonen som
dominerer. I Håfjellområdet er store arealer dekket av
kulturbetinget gras- og einerbakker som går over i
snaufjellet. Store tepper av reinrose ble observert. Under
skoggrensa er det ulike former for bjørkeskog som dominerer.
Store arealer dekkes av blåbærbjørkeskog, men rikere
bjørkeskogstyper som lågurtbjørkeskog og høgstaudebjørkeskog
dominerer. I tresjiktet fins ved siden av bjørk også rogn,
selje og osp. Langs elva og på andre fuktige steder i dalen
fins gråor.
Furuskog vokser på tørre moer og skrinnjord. På myrområdene
rundt Bakkevatnet vokser furu spredt. Stedvis fins høgreist,
gammel furuskog.
Det fins mye myr i Kjeldemark-området, også langs elva. Det
er store arealer med bakkemyr. Også flate grunnvannsmyrer
forekommer. Myrene varierer fra rike jordvannsmyrer til
fattige grunnvannsmyrer. Innerst i dalen er store myrarealer
dyrket opp og nydyrking skjer fortsatt.
I nedre del av vassdraget fins en god del jordbruksarealer.
Det er også mye planta gran i området. Noe gran er også
avvirket.
Vegetasjonen i store deler av vassdraget, både i
høyereliggende strøk og i dalen, er kulturpåvirket. Både
storfe og småfe beiter fortsatt i området.
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NAT R

GRAF K T

H RI

T

Kjeldelvvassdragets areal ligger i naturgeografisk region
43 c, Nordlands maritime bjørk- og furuskogsregion,
underavdeling Ballangen-Bjerkvikområdet. Denne regionen er
karakterisert av bjørkeskog, hovedsakelig på kambro-silurske
bergarter.
Nedbørfeltet til Kjeldelva må sies å være representativt for
regionen.

INNGREPI N DB RFELTET
3.1 EKSISTERENDE INN REP I MRÅ ET
Landbruk
Det ligger et 15-talls bruk i området, men bare et fåtall er
i full drift i dag. Brukene er spredt i hele Kjeldemarkområdet, i de lavereliggende delene av vassdraget. Store
myrarealer er dyrket opp og nydyrking skjer fortsatt.
De fleste brukene ligger langs vegen mellom Kjelde og
Elvesletta. De øvre delene av vassdraget, Håfjellområdet, har
fra gammelt av vært viktige beiteområder. Sau beiter fortsatt
i området.

Hogst skjer hovedsakelig i de lavereliggende delene av
vassdraget. Det er mye granplanting i området, og i de senere
åra er også en del gran tatt ut. Det er etablert en egen sag
i bygda. Det meste av det som hogges er ved til eget bruk
eller til småsalg.
Reinbeite
Sørlige deler av vassdraget tilhører Kufjellet reinbeitedistrikt. Området er et helårsområde og reinen beiter der
både sommer og vinter. I dag er det to enheter med ca 300 dyr
som holder til i området, mens bæreevnen er anslått til ca
1200 dyr.
Bebyggelse
Det er spredt bosetting langs vegene i de lavereliggende
delene av vassdraget. Der ligger flere mindre bruk og annen
spredt bosetting.
I Håfjellområdet er det ingen fast bosetting, men ved
Fuglevatn ligger ca 30-40 hytter. De eldste hyttene er fra
1920. Det har vært byggestopp for hytter i området de siste
15 åra.
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Veger
Rv-819 krysser Kjeldelva ved utløpet. Derfra går en veg fra
Kjelde til vegens endepunkt innerst i dalen ved Elvesletta.
Derfra er det bare 2 km til Djupdalen i Ballangsmarka, eller
ca 3,5 km til E6. Forøvrig går et par mindre veger inn mot
Kjeldeåsen og en bomveg går bratt opp til Fuglevatn. Det
meste av denne vegen går utenfor nedbørfeltet.

Grustak
Langs vegene i de nedre strøk av vassdraget ligger flere
mindre grustak.

Kraftlinjer
Ved foten av Kufjellet, i sørenden av vassdraget, krysser et
par kraftlinjer området. I tillegg går enkelte mindre strømog telefonlinjer langs vegene i de nedre delene av
vassdraget.
Link t

milit r

n

På Håfjellet ligger en Linkstasjon med høg mast og bygninger.
Fra Ballangensida går en taubane opp til toppen, men denne
går utenom selve nedbørfeltet. På Håfjelltuva nord for
Håfjell er forsvaret i ferd med å bygge ut et militært
anlegg.
For r n nin
Nedre deler av Kjeldelva er tydelig påvirket av
næringstilførsel fra landbruk og bebyggelsen langs elva.
Forøvrig er noe søppel/jernskrot observert langs vegene i
området.
På fig. 3.1.1 er de observerte inngrepene kartfestet.

.2 VASSDRAGETS GRAD A

PÅVIRKNING

Kjeldelvas nedbørfelt er påvirket av ulike inngrep som
bebyggelse, veger og kraftlinjer. I tillegg er Kjeldemarkområdet et utpreget jordbruksområde og store deler av de
lavereliggende delene er kulturpåvirket. I de høyereliggende
delene av vassdraget fins store arealer som er relativt
upåvirket av inngrep.
På fig. 3.1.1 er de observerte inngrepene kartfestet.
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4. FRILFT LIV
4.1VASSDRAG TS EGNETHET FOR FRILUFTSLIV
4.1.1VASSDRAGETS TIL JEN LIGHET
Vassdragets utløp ligger 24 km fra Ballangen (E6), men den
eksterne tilgjengeligheten til vassdraget må allikevel sies å
være god. Nedbørfeltet er meget lett tilgjengelig fra
Kjeldebotn som ligger ved Rv-819.
Den interne tilgjengeligheten må også sies å være god. Veger
fører inn til enden av Kjeldemark og til Håfjellområdet.

4.1.2FYSISK

EGNETHET F R AKTIVIT TER

Vassdraget er godt egnet for en rekke friluftslivsaktiviteter.
Området er først og fremst et viktig turområde, sommer og
vinter. Terrenget er et mangfoldig, åpent og lettgått
skogsterreng. Høgfjellsområdet er spesielt godt egnet for
skiturer og turer til fots.
Vassdraget er et lakseførende vassdrag og i vatna i
fjellområdene fins fin innlandsørret.
Det er mye vilt i området, både stor- og småvilt hvilket gir
gode jaktmuligheter.
Vatna i Håfjell blir brukt til roturer og til bading, men
vassdraget er ikke spesielt godt egnet for vannbasert
friluftsliv.

4.1.

TILR TT L GGIN

F R FRIL FTSLIV

Det er i området gjort få tiltak som kan sies å være
tilrettelegging spesielt for friluftsliv. Blant disse kommer
følgende:
fiskestellstiltak
oppkjøring av skiløyper/lysløype
Av andre forhold som har bidratt til økte muligheter for
friluftsliv er følgende:
veger
parkeringsmuligheter
stier
Fi k

1

i

k

En del fiskestellstiltak er utført i regi av Kjeldebotn
fiskeforening. I tillegg har elevene ved Kjeldebotn skole
drevet med prøvefiske i Fuglevatn. Detaljer i dette arbeidet
er ikke kjent.
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k

in

Ballangen 1.1. og Håfjellets venner kjører opp skiløyper i
Håfjellområdet. Bl.a. blir skiløypa fra Dypdalsosen til Bø
skole kjørt opp.
I utkanten av Kjeldebotn, like øst for nedbørfeltet, har
idrettslaget ei lysløype på ca 2 km.
Ve

r

rkrinsmlih

er

Bomvegen opp til Håfjellområdet blir ikke brøyta på vinteren.
Ved starten på den ubrøyta vegen er det en vinterparkeringsplass. På sommeren er det ingen opparbeidet
parkeringsplass der bomvegen stopper. For et fåtall biler er
det mulig å parkere langs vegen og ved enden av vegen.

Stier
Fra Elvesletta innerst i Kjeldemark går en gammel ferdselsveg
(sti) over til Grindhaugen på Ballangensida, og en annen sti
over Andersskardet til Efjorden.
I Fuglevatnområdet går flere stier og dyretråkk både langs
vatnet og opp til Håfjelltuva.
I tillegg går det flere stier i skog- og myrområdene i
Kjeldemarkområdet.
Ifølge lokalkjente er det arbeidet med tanken om å holde
gamle ferdselsveger/kutråkk i området ved like.

4.2 PPLEVELSESMLI HETER
4.2.1LANDSKAPSKVALITETER,FL RA FAUNA
Landskapet i Kjeldelvas nedbørfelt er variert og mangfoldig
og byr på store muligheter for naturopplevelser. Spesielt er
Fuglevatn-området i Håfjell en landskapsmessig perle.
Kvitforsen som kommer fra Fuglevatnområdet, har et fritt fall
på opp i 100 meter og er en severdighet. Ut over dette er det
vanskelig å trekke fram enkeltelementer i landskapet.
Vegetasjonen i området er rikere enn det som er vanlig i
regionen. Frodigheten i vegetasjonen, både i dalen og i
Fuglevatnområdet, er slående. Videre er vegetasjonen i
Fuglevatnområdet, som er et resultat av beiting, et spennende
kulturlandskap.

4.2. GRA EN AV PÅ IRKNING
Som nevnt under kap 3.2 er Kjeldelvas nedbørfelt påvirket av
ulike inngrep som bebyggelse, veger og kraftlinjer. I tillegg
er deler av området landbruksarealer. Store deler av det
kulturpåvirka området har et potensiale for mulige
naturopplevelser.
Fig. 3.1.1 viser graden av påvirkning på vassdraget.
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4. . K T RM NN R
Kulturminner som kan være med på å øke vassdragets
opplevelsesverdi er ikke kjent.
I Vallebukta og på Valle i Efjord, like sørvest for
nedbørfeltet, fins flere tusen år gamle helleristninger.
Området er også et gammelt tingsted.

4. DA EN BR K
4.3.1BR KE GRUPPER
Det er lokalbefolkningen i Kjeldebotnområdet som er den
største brukergruppen av vassdraget. I tillegg er
befolkningen på Ballangensida viktige brukere av
Håfjellområdet og de øvrige sørlige dalene av vassdraget.
I tillegg blir Håfjellområdet brukt av de mange hyttebeboerne
i området og av folk fra Narvik-Ballangen-Efjord-området.
Ifølge lokalkjente kommer folk fra hele regionen og en del
turister til området for å fiske laks.
Vassdraget er altså først og fremst et viktig nærtur- og
d stur mr° .

4. . AKT ELLE FRI FTSLI A TI IT TER
Kjeldelvas nedbørfelt gir rom for en rekke friluftslivsaktiviteter. De viktigste aktivitetene som utøves i området
er følgende:
turer til fots
skiturer
fiske/isfiske
jakt
I tillegg forekommer følgende aktiviteter:
bær- og soppturer
bading
båtbruk
mosjon/jogging
Under følger en kort beskrivelse av de vanligste aktivitetene:
Tur

til

ki ur r

Nedbørfeltet er et viktig turområde hele året. Det er
Håfjellområdet som er mest brukt til turer til fots og på
ski.
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k

Kjeldelva er lakseførende. Både laks og sjøørret går opp i
elva omtrent til Bakkevatnet. Laksen i elva er av fin
kvalitet og gjennomsnittsstørrelsen er på 4-8 kg.
Vanligvis blir fiskekort for laksefiske solgt, men de øvre
delene av elva er forbeholdt grunneierne.
I Fuglevatn og de øvrige vatna i området fins fjellørret av
fin kvalitet. Gjennomsnittsstørrelsen på fisken er 0,5-0,7
kg, men ørret på opp til 3 kg er ikke uvanlig.
Det er helst lokalbefolkningen og hyttebeboerne som fisker i
Håfjellområdet.
På vinteren er det fortsatt vanlig å fiske på isen på
Fuglevatn/Holmevatn.

Det blir drevet jakt i hele området.
Elgen er relativt ny i faunaen i området. Den kom over
fjorden fra Evenes for 10-15 år siden. I dag er det 3 elgvall
i området og årlig avskyting er 3-5 dyr.
Småviltjakt blir hovedsakelig drevet i Håfjellområdet og i
grensetraktene mot Efjord. Det er helst rype det blir jaktet
på, men ifølge lokalkjente er det blitt mindre rype de senere
åra. I tillegg tas noe orrfugl og hare. Bestanden av orrfugl
og av hare har tatt seg noe opp de senere åra.
Bær-

r r

Det er helst i de nedre delene av vassdraget, i Kjeldemarka,
at folk plukker bær. Det fins en del tyttebær langs østsida
av Kjeldelva. I tillegg fins noe blåbær og bringebær. Molte
fins både i Håfjellområdet og på myrene i Kjeldemarka.
Bading
Det blir badet i Fuglevatn/Holmevatn på Håfjellet. Det er
ikke tilrettelagt for bading i området.
Båtbruk
Det fins noen robåter på Fuglevatn og på Stopålvatn i
Kjedemarka. Bruk av kano/kajakk forekommer på vatna i
området, men det er lite lokal tradisjon i å bruke slike
båter.
Fig. 4.3.1 viser de viktigste områdene for ulike
friluftslivsaktiviteter.

I7

.•

a

Pors" .a!

•

•

ki

$

RfjliWdmit

.70?

Kjeldet

,
371

:1149

%.,

...‘lu, •
.

414

7

ma,C

‘,._'-'-':...„,•-•.'-.----.:•:•-••-•"-/

1-)

.0
‘••
..17.1

i
<.c.Z.?

_./:

1.

. s.

•••-')

Skosnaa:

•

•••a

x.-•--•
.t.

' ••,?

I.

Kjelde£4,(An

/

'
r$i01
- t
't•%1
hb'
l

0111114.11

(_••

'

o

Ça

74

/

9

Q

'',

',1.)!,,...••

,:::

••
1..,.....,
--\k, ..::
: / , ":".----,......k,..
,:' -"‘„,:-.1;:::•..;$
, . . „. ....
. •

/ 77 4.,,/..,

..

.

,

1.; ,
(---,--,,p.....i.:

:.

..,-..,.

.7

«()

,

'

,,,,, g

(e,.:-,.....

I 1, • -

k. ..

f

, J_Ori

rYif ...: '
4/‘_.)i'..
'•
L,Il,,.,
I .;,.
"i

,

I15„
•

4.°

7

I '',4'

tEl ,!-%
--p-

I -,,
-;
, IL---...
—'-'1.
-,:sk
(
.,-

•

7:.••:-•>)

.

r,

"

for

/

r

augerr
.•

.

J

.

./

_

•

f 1.1

'

k

.

.

c‹,

I
•

, r

a

'
,

1MS.
-

n

14

-;1"b

Eris

TEGNFORKLARING
r

liv

Frilu

Tilre t le

1:

fiskeområder,

lakseførende

fiskeområder,

innlandsfisk

F5= parkeringsmulighet
-------=

F

stier

F = fiskestellstiltak

bærområder
4

tilt k:

••=ri=s= bilveg

jaktområder
1-4-11-4=

in

vn

1

'1

1

fl

'1 f

1'

218

.

MLANDSREGISTRRIN

For befolkningen i Kjeldebotnområdet er Kjeldelvas
nedbørfelt et svært viktig nærturområde som det er vanskelig
å finne erstatning for. Videre er Håfjellområdet et lett
tilgjengelig og attraktivt fjellområde for befolkningen både
i Kjeldevatn og i Ballangen forøvrig. Det er ikke lett å
finne erstatningsområder for utøvelse av flere av de
friluftslivs- aktivitetene som i dag skjer i nedbørfeltet.

REISELIV
5.1 EKSISTERENDEREIS LIVSBE RIFTER I MRÅD T
Det fins ingen reiselivsbedrifter i eller i nærheten av
nedbørsområdet. De nærmeste reiselivsbedriftene er
Ballangen Camping og Langvåg Camping i Efjord.
B 11 n e

am in

Ballangen Camping ligger ca 4 km øst for Ballangen, langs E6.
Bedriften ligger ca 28 km fra Kjeldelvas utløp. Ballangen
Camping er en av de største reiselivsbedriftene i Ofoten.
Stedet har 50 campinghytter og plass til 250 campingvogner.
Ca. 20.000 personer overnatter på bedriften i løpet av
sommersesongen.
olh im P n ' n

B 11 n

n

I Ballangen tettsted, ca 24 km SØ for vassdragets utløp,
ligger Solheim Pensjonat. Rom til leie.
Lan

m in

i Ef

r

Langvåg Camping ligger ca 8 km i luftlinje fra vassdragets
sørligste del.
Villcamping
Da det ikke fins noe overnattingssted i Kjeldebotnområdet
forekommer en del villcamping av telt og campingvogner.

5.2 NATURBASERTE

ATTRAKS ONER

G AKTIVITETER I

MRÅDET

Det er de øvre delene av vassdraget som er av størst verdi
for friluftslivet både fordi det er et fint område rent
landskapsmessig og fordi en rekke friluftslivsaktiviteter
er mulig i området. Eksempelvis er Fuglevatnområdet en
landskapsmessig perle.
En annen naturbasert severdighet er Kvitforsen.
Den friluftslivsaktiviteten som har størst attraktivitet er
muligens laksefisket.
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I tillegg går Håfjellrennet, en av de største turrennene i
regionen, i området.

5.3 OMRÅD TS VERDI FOR REI ELIVET I DAG
Lokal

r i

liv

Da det ikke fins reiselivsbedrifter i eller i nærheten av
vassdraget, kan ikke vassdraget sies å ha noen stor verdi for
det lokale reiselivet.
Re ionale reiselivet
Kjeldelvas nedbørfelt ligger litt utenfor allfarvei i
forhold til E6 og den største turiststrømmen.
Det er derfor å anta at vassdraget heller ikke har noen stor
betydning for det regionale reiselivet.

6. PLANSITUASJ
NEN FORVASSDRAGET
6.1 KOMMUNALE PLANER
Arealdis on rin

n

I generalplanen for Ballangen kommune er arealene utenfor
tettstedene disponert som landbruks- og naturområder. Ifølge
planen bør disse arealene bevares for dette formålet for all
framtid.
Det er utarbeidet to soneplaner for deler av nedbørsområdet.
Det er for Kjeldebotn og Kjeldebotnmark.
Av forhold som angår friluftslivsinteressene er det for sone
4, Kjeldebotn, anført at strandarealer og belter langs
skiløyper og stier må sikres mot tekniske inngrep.
Kommunale friluf somr°d r
I generalplanen er de sentrale, høyereliggende områdene av
Kjeldelvas nedbørfelt oppført blant de viktigste
friluftslivsområdene i kommunen. Om disse områdene heter det
at det er viktig å bevare disse mot utbygging.
Komm

a

1 n

h

Kommunen er i ferd med å utarbeide en hytteplan for kommunen.
K mm n

i

l'v

1 n

Kommunen er i ferd med å lage en reiselivsplan for hele
kommunen.
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6.2 VERNEPLAN R I MRÅDET
I soneplanen for Kjeldemarkområdet (sone 5) er det anført at
Kvitfossen bør sikres som naturminne. Forøvrig er ingen
verneplaner for områder i selve vassdraget kjent.
Like sør for nedbørsområdet, grensende mot E6, ligger
Grunnvatnet. Det er et av de viktigste våtmarksområdene i
fylket, og er også av nasjonal betydning. Området har
dessuten en svært rik vegetasjon og en rekke sjeldne arter.

6.3 ANDRE PLANER/ NS ER F R

MRÅDET

Re ionale friluf s mr°
Håf llområd t inngår i fylkets oversikt over regionalt
viktige friluftsområder (FRIDA). Området har status som et
viktig turområde sommer og vinter.
som grenser mot Håfjellområdet, inngår også i
Kuf' 11 mråd
fylkets FRIDA-oversikt som et regionalt viktig turområde
sommer og vinter.
kol n

k

Hef. 1

mr

Kjeldebotn skole bruker Håfjellområdet i undervisningen.
Fuglevatn/Holmvatn er ekskursjonsområde i naturfag for
skolen. Vannprøver tas, prøvefisk utføres og elevene leverer
rogn til settefiskproduksjon (lakseyngel).
Veul

ninm

Eisr

Fra E6 ved Djupdalsåsen mangler det en veistump på 3-4 km
over til Elvesletta på Kjeldemarksida. Regionplanen for
Ofoten nevner flere steder behovet for veganlegget DjupdalåsElvesletta, spesielt i forbindelse med diskusjonen om å
opprette en fergeforbindelse mellom Kjeldebotn og Evenes.Det
er ukjent hvorvidt det foreligger konkrete planer om
vegutbygging i området. Fra lokalbefolkningen er det ytret
ønske om en slik veg som vil spare inn 2-3 mil på vegen til
Kjeldebotn når en kommer sørfra.
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7. AMMENDRAGG K NKLUSJN

7.1SAMMENDRAG FRILUFT LIV
Kjeldelvas nedbørfelt er ca 53 km2. Det meste av arealet er
privateid, men Håfjellområdet er statsallmenning.
Det bor ca 100-150 mennesker i nedbørfeltet.
Landskapet i området består av et kuppert, skogkledt
åslandskap i de lavereliggende delene. I tillegg fins store
høgfjellsarealer.
Området tilhører naturgeografisk region 43 c; Nordlands
maritime bjørk- og furuskogsregion, underavdeling Ballangen Bjerkvikområdet.
Vegetasjonen i området er stort sett typisk i forhold til
regionen, men innslaget av rik vegetasjon er større enn det
som er vanlig. Området ved Fuglevatn er et særpreget
kulturlandskap. Vegetasjonen i hele nedbørfeltet er relativt
sterkt kulturpåvirket.
Området er rikt på vilt, også jaktbart vilt. Elgen er en
relativt ung art i Kjeldemark-området.
Kjeldelvas nedbørfelt er påvirket av mange inngrep, men
områdene i vest og sør er mer uberørte. Bebyggelse og veger
gjennom de lavereliggende delene av området utgjør det
største inngrepet.
Både ekstern- og intern tilgjengelighet er god. Rv-819
krysser vassdragets utløp. I tillegg går andre veger inn i
området.
For befolkningen i Kjeldebotn- og Ballangen-området og for
hyttebeboerne er vassdraget et viktig nærtur- og dagsturområde. Det er disse befolkningsgruppene som er de viktigste
brukerne av vassdraget.
De vanligste friluftslivsaktivitetene i nedbørfeltet er turer
til fots og på ski, fiske, jakt og bærplukking. Vannbasert
friluftsliv er mindre vanlig i området.
Det er utført svært få tiltak som bedrer mulighetene for
friluftslivet i vassdraget. Fiskestellstiltak, fiskekortsalg
og oppkjøring av skiløyper er de viktigste tiltakene. I
tillegg kommer stier, veger og parkeringsmuligheter.
Befolkningen i Kjeldebotnområdet har få alternative områder
for utøvelse av de fleste friluftslivsaktivitetene som er
vanlig i området. Folk på Ballangensida har i større grad
alternative utfartsområder.
Det foreligger ingen verneplaner for områder innen
nedbørfeltet. Heller ikke andre planer som kan påvirke
nedbørfeltet er kjent. Håfjell- og Kufjell-området er pekt ut
som regionalt viktige friluftslivsområder.
En samlet vurdering av betydningen av Kjeldelvas nedbørfelt
for friluftslivet er at vassdraget har "stor verdi" for
friluftslivet.
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7.2 SAMMENDRAG REI
Da

n

r i

V

liv

Det fins ingen reiselivsbedrifter i eller i nærheten av
vassdraget. De nærmeste reiselivsbedriftene er i og i
nærheten av Ballangen, over 24 km fra vassdragets utløp.
Kjeldelvas nedbørfelt må derfor sies å være av liten verdi
for det lokale reiselivet.
Området kan heller ikke sies å ha noen stor betydning for det
regionale reiselivet i dag.
En samlet vudering av nedbørfeltets betydning for dagens
reiseliv vil da være at denne verdien er "liten".
Fram i i

r is liv

Vassdraget ligger ikke innenfor noen av hovedsatsingsområdene/
-prosjektene for reiselivet, verken på nasjonalt nivå eller
på fylkesplan.
Ballangen kommune har generelle målsettinger om en økt
satsing på reiselivet og kommunen er i ferd med å utarbeide
en reiselivsplan. Konkrete planer om bruk av vassdraget i
reiselivssammenheng er imidlertid ikke kjent.
Dersom den manglende vegbiten på 2-3 km fra Djupdalsåsen til
Kjeldemark kommer, vil dette kunne bidra til å åpne området
for nye brukergrupper. Det samme gjelder hvis det blir
fergeforbindelse mellom Kjeldebotn og Evenes. Siden dette er
høyst usikre prosjekter må en på det nåværende tidspunkt se
bort ifra disse mulighetene.
Vassdragets framtidig betydning for reiselivet vurderes
derfor til fortsatt å være av "liten verdi" for reiselivet.
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8. NFRMAS N KILDER
Rapporten er basert på informasjon fra følgende kilder:
B f r
Inf rm

i

m °d

'n f

01.07

•

Ballangen kommune
Narvik og Omegn jeger- og fiskeforening
Reiselivsbedrifter i området
Lokalbefolkningen
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171.HEGGEDALSELVA,
LØDINGEN
KOMMUNE
1. B

GGENHET

MLAND

1.1 STEDSAN I EL
Heggedalsvassdraget ligger på Hinnøya, helt nord i Lødingen
kommune, på grensa mot Kvæfjord- og Tjeldsund kommune i
Troms.
Vassdraget munner ut i Indrefjorden, den innerste delen av
Kanstadfjorden, en sidearm til Vestfjorden.
Fig. 1.1 viser områdets beliggenhet.

1.2 ATKOMST
Området ligger ca 16 km nord for Lødingen tettsted, ca 40
km sør for Sortland og ca 85 km sørvest for Harstad. Rv-19
krysser vassdraget ved utløpet.

1.3EI ND MSF RH LD
Arealene i Heggedalsvassdraget er privateide.

1.4B F KN NG
Lødingen kommune hadde pr. 01.07.88 et innbyggertall på 2902.
Det er fast bosetting i 1-2 hus innenfor nedbørfeltet, ved
Kanstadbotn. Nærmeste befolkningskonsentrasjon er Lødingen
tettsted med ca 2000 innbyggere.
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2. NAT RGRUNNAG G AN KAP
2.1 GEOLOGI
B r

nns

lo '

Berggrunnen i området består hovedsakelig av prekambriske,
sure og tungt forvitrerlige bergarter som granitt og
grandioritt. Det er en bestemt type granitt, Gullesfjordgranitten, som dominerer.
Kva

r

olo '

Et typisk trekk ved den U-formete Heggedalen er at det i
dalbunnen er avsatt en del mor&lemateriale og at rasmark er
vanlig i de bratte dalsidene. Nederst i Heggedalen ligger
løsmasser i terasser som et hevet delta. I høyereliggende
strøk er bergartene harde hvilket gir lite løsmasser.

2.2 T P GRAFI
Heggedalsvassdragets nedbørfelt er tilnærmet støvelformet.
Største lengde er ca 12 km og bredden er i gjennomsnitt 4-5
km. Nedbørfeltet dekker et areal på ca 43 km2 hvorav ca 4 km2
er vannareal.
Det mest dominerende landskapselementet er den u-forma
Heggedalen som går i NØ-SV-lig retning. Dalen er 8-10 km
lang, er relativt trang med bratte sider og flat brunn. Dalen
åpner seg mot munningen. Det er ingen vatn i selve
Heggedalen. I de indre delene er dalen omkranset av høge
fjell og tinder. På vestsida ligger det langstrakte
Trollfjellet med flere topper på mellom 600-800 moh.
Bandet mellom Heggedalen og Vassvikdalen i vest ligger på ca
410 moh. En rekke mindre vatn markerer vannskillet. Sørenden
av den markerte Vassvikegga (874 moh) ligger på nedbørfeltets
nordgrense.
De høgeste tindene i nedbørfeltet er Snøtinden (978 moh) og
Fiskefjordtindan (999 moh) i øst. Mellom tindene ligger
Revskardet som danner vannskillet mot Fiskefjorden i øst. På
et platå mellom Heggedalen og tindene i øst ligger
Svartvatnet, det største vatnet i nedbørfeltet, Kvitelvvatnan og flere andre mindre vatn.
Heggedalselva er ei stor og bred elv, den går i stryk og
mindre fosser, og har også stilleflytende partier. En rekke
større og mindre bekker kommer ned i Heggedalen fra de bratte
dalsidene.
Like ved elvas utløp i Kanstadbotn kommer Eideselva fra NV.
Den kommer fra Eidesvatnet som markerer vannskillet mellom
Heggedalen og Gullesfjorden i nordvest.
Ved Heggedalselvas utløp i Indrefjorden danner elva et
delta.
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2.3 KLIMA
Området har kystklima med milde vintre og kjølige somre. De
store topografiske variasjonene gir tildels store klimatiske
forskjeller innen nedbørfeltet.
Årlig nedbørsmengde varierer mellom ca 1000-1500 mm.
Vindretningen er hovedsaklig fra SV.

4

VE

TA

N

Store deler av nedbørfeltet tilhører fjellskogssonen hvor
subalpin bjørkeskog dominerer. Skoggrensa i området går opp i
300 moh innerst i Heggedalen og i sørhellinga i
Tverrelvdalen.
De skogdekte arealene domineres av bjørkeskog av ulik
frodighet. Blåbærbjørkeskoger dominerer, men rikere
bjørkeskogstyper som lågurt- og høgstaudebjørkeskoger fins.
I de nedre, vassdragsnære områdene fins rike bjørkeskoger med
innslag av andre lauvtrær; selje, rogn og osp. Også rene
ospebestand forekommer. Stedvis fins dessuten gråorheggeskoger med mye bregner i feltsjiktet.
På åsrygger, rabber og skrinne moer fins furuskog.
Noe granplanting er skjedd i området, men i mindre omfang enn
andre steder.
I hele Heggedalen er elva omkranset av myrdrag. I vestlige
deler av området, mellom riksvegen og Eideselva, fins store
myrarealer med flate eller svakt hellende myrer.
Arealet over skoggrensa er dekket av berglendt mark og av
stort sett fattig heivegetasjon.
Vegetasjonen i nedre deler av vassdraget er noe
kulturpåvirka. Flatene på elvas østside har et nesten
parkliknende preg.
Innmark dekker et ubetydelig areal i området ved
Kanstadbotn.

2.

NATURGEOGRAFISK TILHØRIGHET

Området ligger i naturgeografisk region 42 c, Nordlands
kystalpine region, underavdeling Hinnøyområdet.
Regionen er karakterisert av tindetopografi på gneisbergarter. Nedbørfeltet til Heggedalsvassdraget må sies å være
representativt for regionen.
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. NNRPINDB

RFETT

3.1 EKSISTERENDE

INN REP I

RÅDET

Landbruk
Det ligger 7 mindre gårdsbruk i området. Ingen av disse er i
drift i dag og ingen har fast bosetting. Ved elvas utløp fins
mindre arealer dyrka jord, men disse arealene er ikke i bruk.
Området beites i dag av et fåtall sau. Tidligere beitet både
storfe og småfe i området.
Hogst av ved skjer i området, hovedsakelig i de nedre delene
av vassdraget.

Reindrift
Vassdraget tilhører reinbeitedistrikt nr. 35; Kanstadfjord,
som tilhører Troms reinbeiteområde. Distriktet er et
helårsområde og har 3 driftsenheter med i underkant av 500
dyr. De nordlige delene av vassdraget er viktige sommer- og
høstbeiter, kalvingsområde og trekkområde for reinen.
I forbindelse med innsamling av reinen for slakting fins 2
merkegjerder i området. I tillegg fins 2 gjeterhytter i de
østlige delene av vassdraget.

Bebyggelse
Det er 7 gårdsbrk som ikke er i drift og som heller ikke har
fast bosetting i nedbørfeltet, like ved elvas utløp. I
tillegg fins et 10-talls hytter i området inkludert ei
turistforeningshytte tilhørende Harstad Turlag.

Veger
Rv-19 krysser vassdraget ved utløpet. I tillegg går en 500 m
lang veistump opp til gårdsbrukene i Kanstadbotn.

Kraftlinje
2 større kraftlinjer krysser nedre deler av vassdraget. I
tilleg går en telefonlinje i det samme området. En
trafostasjon er plassert like utenfor nedbørfeltet, hvorfra
de fleste kraftlinjene stråler ut i fra.

Grustak
Et masseuttak ligger ved enden av den korte vegbiten inn til
gårdene i Kanstadbotn. I tillegg ligger et lite grustak ved
Rv-19.
Søppel
En del søppel, inkludert noe jernskrot, fins i tilknytning
til bebyggelsen i de nedre delene av vassdraget.
På fig. 3.1.1 er de observerte inngrepene kartfestet.
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3.2

ASSDRAGETS GRAD A

PÅVIRKNIN

Store deler av nedbørfeltet er relativt uberørt av inngrep.
De naturinngrep som fins er for det meste konsentrert til
området ved riksvegen. Foruten vegen er bebyggelsen og
kraftlinjer de viktigste inngrepene.
Fig. 3.1.1 viser vassdragets grad av påvirkning.

4. FRILFTSLIV
4.1VASSDRAGETS

EGNETHET F R FRILUFTSLIV

4.1.1VASSDRAGETS

TILGJENGELIGHET

Den eksterne tilgjengeligheten til Heggedalsvassdraget er god
i det Rv-19 krysser nedre del av vassdraget. Avstanden til
Lødingen tettsted er ca 16 km og til Sortland ca 40 km.
Vassdraget er dessuten tilgjengelig for fotvandrere både fra
Fiskefjord og fra Austerfjord i henholdsvis Tjeldsund- og
Kvæfjord kommune.
Den interne tilgjengeligheten må også sies å være god. Det er
relativt lett å ta seg fram i Heggedalen, og i området
Svartvatn-Kvitelvdalen.

4.1.2FYSISK

EGNETHET F R AKTIVITETER

Heggedalsvassdraget må sees på som en del av et større,
sammenhengende og relativt uberørt friluftslivsområde på
Hinnøya.
Landskapsformer og vegetasjon er vekslende og spennvidden i
landskapselementene er stor. Nedbørsområdet er en del av et
lett tilgjengelig naturområde som er svært godt egnet for
ulike friluftslivsaktiviteter. I tillegg er det et godt
utviklet sti- og løypenett samt overnattingsmulighet i
området.
Til turgåing til fots er selve dalbunnen og fjellene på
østsida av Heggedalen best egnet. Dette gjelder også
for skiturer vinterstid.
Det er bra med vilt, fisk og bær i nedbørsområdet.
De vatna som fins i området er ikke så lett tilgjengelig.
Dette medfører at forutsetningene for vannbaserte
friluftsaktiviteter som båtbruk og bading, ikke er så gode.
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4.1.3TILRETTELEGGINGFOR FRILUFTSLIV
Det er i området gjort få tiltak som kan sies å være
tilrettelegging spesielt for friluftsliv.
I Heggedalsvassdraget har følgende bidratt til økte
muligheter for friluftslivsutøvelse:
merka stier/løyper
ubetjent turisthytte
broer over elvene
veg
parkeringsmuligheter
umerka stier/traktorveger
Merka sti r lø

er

Det er 70-80 km merka stier i fjellområdet mellom Harstad og
Kanstadbotn, hvorav ca 10 km går på høydeplatået i de østlige
delene av vassdraget.
Ubet'ent turi th tte
Harstad Turlag har ei ubetjent turisthytte, Toralfsbu ved
Nordre Kvitelvvatn.
Broer ov r elven
Foruten den broa Rv-19 går over ved vassdragets utløp fins ei
hengebro over Heggedalselva, ca 1 km oppover i vassdraget.
Over Eideselva som kommer inn i Heggedalselva like ved
utløpet, går også ei bro.
Veg
Rv-19 krysser området hvilket medfører at tilgjengeligheten
til området er svært god.
Parkerin smuli heter
Det er mulig for 5-6 biler å parkere ved Kanstadbotn. Til
tross for at Hegggedalsområdet er et mye brukt utfartsområde,
er det ikke opparbeidet parkeringsplasser i området. Ifølge
lokalkjente
er manglende parkeringsmuligheter årsak til det trafikkkaoset i området som oppstår på fine skisøndager.
merka stier tra torve er
Fra Kanstadbotn går en kjerrevei opp til hengebroa over
Heggedalselva. Derfra går sti videre på begge sider av elva.
I tillegg går en sti opp Eidesdalen og over vannskillet til
Eide.
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4.2

PLEV LS M LIGHET R

4.2.1LAND KAPSKVA ITET R/F RA/FA NA
Heggedalsvassdraget er stort og nærmest uberørt.
Landskapskvalitetene gir et mangfoldig inntrykk. Hele
spekteret av naturelementer, fra høgfjellet til sjøen, er
samlet på korte strekninger. Området har med andre ord et
stort potensiale for naturopplevelser og friluftslivsaktiviteter.
Markerte fjellformer er Vassvikegga på nordgrensen av
vassdraget. Heggedalselva er ei stor elv, bred og med rolige
partier, små fosser og gjel.
Skogen i Heggedalen er variert og frodig og er botanisk
interessant.
Rein og elg har tilhold i området, i tillegg til mye småvilt.

4.2.2GRADEN AV PÅVIRKNING
Som nevnt under kap. 3 er det meste av Heggedalvassdraget
relativt upåvirket av inngrep.
Det er kun området ved elvas utløp som er påvirket.
Opplevelsesmulighetene i vassdraget skulle derfor ikke bli
nevneverdig forringet av disse inngrepene. Viser forøvrig til
fig. 3.1.1 hvor de enkelte inngrep er kartfestet og hvor
graden av påvirkning er skissert.

4.2.3KULTURMINNER
Heggedalsområdet er rikt på kulturminner fra ulike
tidsepoker. Aktivitet i området kan følges helt tilbake til
steinalderen. Fra denne perioden fins helleristninger med
motiv av elg og rein og et 10-talls tufter.
Bosettingen i nedre deler av området kan følges tilbake helt
til jernalderen. Spor etter reindrift og samisk bosetting kan
følges tilbake til middelalderen. En rekke samiske
kulturminner i området er registrert, bl.a. flere boplasser.
Det er særlig i de områdene som er gode reinbeiteområder og
langs flyttleiene at funn etter samisk bosetting er gjort.
Kulturminner fra nyere tid er at Heggedalselva ble nyttet som
fløtningselv for trevirke helt fram til 1950-åra.

4.3 DAGENS BR K
4. .1 BRUKERGR PPER
Heggedalsvassdraget blir mest benyttet av lokalbefolkningen,
hvilket vil si befolkningen i området Lødingen tettsted Kanstadbotn. I tillegg blir området benyttet av befolkningen
fra den øvrige regionen fra Harstad til Sortland. Fordi
området har et merka stinett og overnattingsmulighet og er en
del av et 7-8 mil langt sammenhengende løypenett, er området
også en del benyttet av folk fra øvrige deler av Norge og fra
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utlandet. En del turister bruker området for kortere
rekreasjonsopphold.
Området har en viss verdi som n rturområd for de som er
bosatt i området deler av året, for hytteeierne og for de
som bor på strekningen Kanstadbotn-Lødingen. Det er
allikevel som da u h 1 etu mråd området har størst
verdi. I tillegg er nedre deler av vassdraget benyttet som
'ennomfart omr°de.

4.3.2 AKTUELLE FRILUFTSLIVSAKTIVITETER
Heggedalsvassdraget gir rom for flere ulike friluftslivsaktiviteter. De viktigste aktivitetene som utøves i området,
er følende:
turgåing til fots/fotturer
skiturer
fiske/isfiske
jakt
bærplukking
turorientering/trim
Under følger en kort beskrivelse av de vanligste
aktivitetene:
Tur

in

til fot

fot urer

kiturer

Handlingsprogram for friluftsliv i kommunen, fra 1978, har
registrert nedre del av Heggedalen, Kanstadbotneidet og
Kanstadfjellet som et mye brukt turområde, sommer og vinter.
Harstad Turlag benytter de østlige delene av nedbørfeltet for
sitt løypenett i området Harstad-Kanstadbotn. Det er ca 4-5 t
fottur fra Kanstadbotn og inn til den ubetjente turistforeningshytta Toralfsbu. Ifølge Harstad Turlag er det ca 100
overnattinger på årsbasis på Toralfsbu. I tillegg kommer
minst like mange dagsbesøk.
Heggedalsvassdraget er et meget populært og mye brukt
utfartsområde hele året.
Fi k

isfi ke

Heggedalsvassdraget er lakseførende i de nedre delene av
vassdraget. Laks, sjøørret og sjørøye kan gå ca 2 km oppover
i elva, men blir der stanset av en foss. Bygging av en
laksetrapp i Småfossen og i Storfossen ville ha avhjulpet
situasjonen.
Laksefisket er i dag stort sett forbeholt grunneierne. Ifølge
grunneierne er laksebestanden gått mye tilbake de senere år
hvilket kan skyldes et utstrakt drivgarnfiske i den smale
Indrefjorden. I tillegg er en økende villminkbestand også
med på å desimere fiskebestanden.
På vinteren blir det fisket på isen på Kanstadbotn, men
ifølge grunneierne er dette ulovlig.
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Av innlandsfiskfins noe ørret i Svartvatn og i Kvitelvvatna.
Nedre Kvitelvvatn hevdes å være fisketom.
Fisket er ikke organisert i vassdraget og det skjer ingen
fiskekultiveringsarbeider. Ifølge lokalkjente ville
produksjonen av innlandsfisk kunne mangedobles dersom
kultiveringsarbeider ble igangsatt.
Forøvrig fins en stasjonær bekkeørretstammeog skrubbe i

Heggedalselva.

Det blir drevet jakt i hele vassdraget. Elgen er det
viktigste viltet i nedbørfeltet. En fast elgstamme har
tilhold i området, og det kan felles 4-8 elg hvert år.
Av småvilt er det hovedsakelig rype det jaktes på. I tillegg
tas noe orrfugl og hare. Småviltjakta har stor rekreasjonsverdi.
Det er hovedsakelig grunneierne som jakter i området.
Det selges ikke jaktkort for området. Jaktkortsalg vil kunne
øke bruksverdien av vassdraget.
Bærplukking
Det fins en god del molte på myrene i vassdraget. I tillegg
er det en del blåbær, men det er lite tyttebær.
Turori nterin

trim

Det er utarbeidet et orienteringkart over 12 km2 av den
nederste halvdelen av Heggedalen. Kartet "Kanstadbotn" ble
utarbeidet i 1986 og er i målestokk 1:15000. Det er utgitt av
Lødingen i.l. i samarbeide med Forsvaret.
Det blir arrangert turorientering og orienteringsløp i
området, med utgangspunkt i o-kartet.
Fig. 4.3.1 viser de viktigste områdene for ulike
friluftslivsaktiviteter.

4.3.3OMLANDSREGISTRERING
Heggedalsvassdragets nedbørfelt er en del av et større,
sammenhengende naturområde som det er vanskelig å finne
erstatning for.
Befolkningen i Lødingen-området har alternative områder for
utøvelse av de fleste friluftslivsaktivitetene, men ingen
områder av tilsvarende kvalitet. Det fins ingen områder på
Hinnøya hvor det fins et merka løypenett og muligheter for
overnatting i fjellet.
Heggedalselva er med unntak av Sneisvassdraget, det eneste
lakseførende vassdraget i regionen.
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TEGNFORKLARING
F iluftslivs real:

Tilr ttele

= fiskeområder,
laksefisk

- bilveg

F'=parkeringsmulighet

= fiskeområder,
innlandsfisk
= jaktområder
Jiiiiiiiiiiiiiiii

in stiltak:

= merka sti/løype
..••

• ••

• ••

•

••

=

umerka sti

= turistforeningshytte
Fi . 4. .1

Friluft liv ar al. Tilr

tel

in

for friluftsliv
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5.REISELIV
5.1 EKSISTERENDE

REI ELIVSB DRIFTER I

MRÅD T

I nedbørsområdet til Heggedalsvassdraget fins én
reiselivsbedrift. Det er følgende:
Toralf

u T ri

h

e

Toralfsbu er ei ubetjent turisthytte tilhørende Harstad
Turlag som ligger ved Nordre Kvitelvvatn, øst for
Heggedalen. Hytta ble innviet i 1975, har 8 senger, er
fullt utstyrt, men mangler proviant. På årsbasis er det
ca 100 overnattinger og et tilsvarende antall dagsbesøk
på Toralfsbu.
I nærheten av vassdraget fins i tillegg følgende bedrifter:
K n

am in

Kanstad Camping er den reiselivsbedriften som ligger nærmest
Heggedalsvassdraget. Bedriften ligger ca 6 km sør for
Kanstadbotn, langs Rv-19. Stedet har utleie av campinghytter
og kro/kafeteria.
ull

f'or e

m in

Gullesfjorden Camping ligger ca 7 km nord for Kanstadbotn,
langs Rv-19. Stedet ligger i naturskjønne omgivelser ved
Lakselvas utløp i Gullesfjorden (Troms). Bedriften har et
stort antall campinghytter, telt- og caravanplass.
Lø in en

m 'n

o

aft

Lødingen Camping ligger ca 10 km sør for Heggedalsvassdraget,
langs Rv-19.
Stedet har campinghytter med ialt 24 senger. I tillegg fins
14 gjestesenger i hovedhuset. Det er også kafé på stedet.
Off rsø

F ri

n

r

Offersøy Feriesenter ligger ca 43 km sør for Kanstadbotn,
langs Rv-837. Bedriften er den største reiselivsbedriften i
regionen og har et stort "nedslagsfelt".
Feriesenteret har 5 rorbuer, 5 campinghytter og motell. Total
kapasitet er på 82 senger. I tillegg er det telt- og
caravanplass. Stedet har høy standard og i hovedhuset fins
restaurant, kafeteria mm.
Det er muligheter for å leie båt for sjøfiske. Stedet har
egen marina og gjestebrygge. I tillegg tilbys aktiviteter
som havfiske, Lofotsafari, villmarksturer og jakt.
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5.2 NATURBASERTEATTRAKSJONEROG AKTIVITETER I MRÅDET
Heggedalsvassdraget er et område med naturkvaliteter som gir
rom for naturopplevelser, og som er utgangpunkt for flere
friluftslivsaktiviteter.
Av rent landskapsmessige naturkvaliteter kan nevnes det
flotte fjell- og tindeområdet i nordøst og en rekke store og
små fossefall. I tillegg er det kulturpåvirka landskapet
langs de nedre deler av Heggedalselva en perle.
Attraksjoner på aktivitetssiden er det merka løypenettet
og
turisthytta som fins i området. Dette er av stor verdi både
for lokalbefolkningen og for tilreisende til området.

OMRÅDETS VERDI F R R ISELIVET I DAG
Lokal

r i

liv

Det fins bare én "reiselivsbedrift" innen nedbørfeltet og det
er Toralfsbu Turisthytte som eies av Harstad Turlag. Områdets
naturkvaliteter var avgjørende for at hytta ble reist. Det er
derfor i dette tilfelle helt klart at naturen i selve området
er av stor verdi for Harstad Turlag.
For de øvrige reiselivsbedriftene i nærheten (se 5.1) er det
vanskelig å si hvor stor verdi Heggedalsvassdraget har. Det
er å anta at vassdraget er av en viss betydning for
reiselivsbedriftene i nærheten.
Re ionale r is livet
Når det gjelder Heggedalsvassdragets betydning for det
regionale reiselivet, må de samme betraktninger gjelde her
som for det lokale reiselivet:
Heggedalsvassdraget må antas å ha en viss betydning for det
regionale reiselivet, men hvor stor denne betydningen er
er det vanskelig å si uten nærmere undersøkelser.

P ANSITUASJ
NENF R VA SDRAGET
6.1 KOMMUN LE PLANER
Areald'

on rin

n

I generalplanen for Lødingen kommune (1981) er arealene
utenom utbyggingsområdene (tettstedene) disponert som
landbruks- og naturområder. Dette gjelder også for hele
Heggedalsvassdraget.
Det er ikke utarbeidet soneplaner eller reguleringsplaner for
noen deler av vassdraget.
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Rei

iv

viklin

I generalplanen for kommunen er reiselivsnæringa framholdt
som en av vekstnæringene i kommunen. Det er imidlertid slått
fast at en satsing på reiselivsnæringa skal skje på
lokalsamfunnets premisser. Det blir anbefalt at kommunen
utarbeider en egen reiselivsplan.
Kommunalt vik i

fril f

liv

mråd

I generalplanen for kommunen er deler av Heggedalselvas
nedbørsområde, Kanstadbotneidet og Kanstadfjellet, angitt som
særlig viktige friluftslivs- og utfartsområder.
k teban

i Kanstadbo n

Det foreligger planer om å opprette en skytebane i
Kanstadbotn. Det er kommet en del negative reaksjoner på
forslaget til lokalisering av skytebanen, men saken er ikke
avgjort.
6.2 VERNEPLANER I OMRÅDET
Det foreligger ingen verneplaner for områder i selve
Heggedalsvassdraget.

6.3 ANDRE PLANER/ NSKER F R
Kraftu b

MRÅDET

'n

Det foreligger planer om kraftutbygging i området, men en
utbygging av Heggedalsvassdraget er lavt prioritert i Samla
Plan. Planene, som forøvrig fins i 2 alternativer, viser at
Svartvatn er tenkt som hovedmagasin og skal senkes ca 10 m.
Også Kvitelvvatnan blir berørt. Planen er videre å bygge en
kraftstasjon innerst i Heggedalen og ta vatnet i rør fra
Svartvatnet. Inn til kraftstasjonen må det bygges en 6 km
lang veg og en 22 kV's kraftlinje.
Konsekvensene av en kraftutbygging i området vil være ganske
store. I tillegg til de direkte inngrepene som veg og anlegg,
vil også store deler av elvene bli tørrlagte eller få
redusert vassføring.
Turi tforenin sin

resser

Harstad Turlag har et
vinterbruk i området.
løypenettet til andre
Vestvågøy, Flakstadøy

sammenhengende løypenett for sommer- og
Det arbeides nå med å knytte dette
løypenett i Lofoten; på Austvågøy,
og Moskenesøy.

Re ionale fril ft livs- o

natur

rnomr°de

I det pågående arbeidet med "Norsk Sti- og Løypeplan" som
skjer i regi av Direktoratet for naturforvaltning, er området
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mellom Kanstadbotn og Harstad registrert som et viktig
sammenhengende natur- og friluftsområde. Hele nedbørfeltet
til Hegggedalselva inngår i dette området.
I tillegg har fylkesmannen i Nordland registrert følgende
deler av Heggedalsvassdraget som viktige friluftslivs- og
naturområder:
Kans

df

1

Nedre del av Heggedalsområdet er med i fylkets oversikt over
viktige friluftslivsområder, FRIDA-registeret (område 1851
-

206).

Området er beskrevet som et viktig sommer- og vinterutfartsområde. Terrenget er dessuten familievennlig og er godt egnet
for dagsutfart vinterstid.
Na urv rn mr°d
Vestsida av Heggedalselva er i tillegg registrert i fylkets
oversikt over viktige naturvernområder, EDNA-registeret
(område 1851-006).
Fig. 6.3.1 viser lokaliseringen av de regionalt viktige
friluftslivs- og naturvernområdene.
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7. AMM ND AG G K NK USJ N
7.1 SAMMENDRAG FRI UFT IV
Heggedalsvassdragets nedbørfelt er ca 43 km2. Arealene er
privateide. Det bor noen få mennesker i nedbørfeltet.
Landskapet i området domineres av den 10 km lange, U-formete
Heggedalen omgitt av et mer alpint, kontrastrikt landskap i
nord og øst.
Området tilhører naturgeografisk region 42 c; Nordlands
kystalpine region, underavdeling Hinnøyområdet.
Vegetasjonen er fattig i fjellområdene, i dalbunnen fins
frodige bjørkeskoger. Vegetasjonen er kulturpåvirket i nedre
deler av vassdraget.
Faunaen i området er typisk for regionen, og både rein og elg
har tilhold i vassdraget.
Heggedalsvassdraget er lite påvirket av inngrep. Det er kun
de nedre, riksvegnære delene som er berørt.
Ekstern tilgjengelighet er relativt god i det Rv-19 krysser
vassdragets utløp. Intern tilgjengelighet er også god.
Det er hovedsakelig lokalbefolkningen i Lødingen-området som
er brukere av vassdraget. I tillegg kommer enkelte brukere
fra den øvrige regionen. Det er som dagsturområde vassdraget
har størst verdi.
Området er i kommunale planer og i fylkes-sammenheng markert
som et kommunalt- og regionalt viktig friluftslivsområde.
Vanligste friluftslivsaktiviteter i nedbørfeltet er turer til
fots og på ski, fiske, jakt og bærplukking.
Følgende tiltak bedrer mulighetene for friluftsliv
vassdraget: merka stier/løyper, turistforeningshytte, broer,
veg, parkeringsmuligheter.
Befolkningen i området har alternative områder for utøvelse
av de fleste aktivitetene, men det er ikke lett å finne
områder av samme kvalitet.
Det foreligger planer om kraftutbygging i området.
Det fins ingen verneplaner i nedbørfeltet. Harstad Turlag har
planer om å knytte turrutene i området sammen med andre
løypenett i Lofoten.
Andre planer som kan påvirke nedbørfeltet, er ikke kjent.
En samlet vurdering av Heggedalsvassdragets verdi for
friluftslivet er at vassdraget har "meget stor verdi" for
friluftslivet.
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7.2 S MMENDRA
D

R I ELIV

nriliv

Harstad Turlag har ei turisthytte i området. Forøvrig fins
ingen reiselivsbedrifter i selve nedbørfeltet.
De nærmeste reiselivsbedriftene er Kanstad Camping,
Gullesfjorden Camping og Lødingen Camping. Alle ligger 6-10
km fra vassdraget.
I tillegg fins den største reiselivsbedriften
i regionen,
Offersøy Feriesenter, ca 43 km sør for vassdraget.
Det er vanskelig å si hvor stor verdi Heggedalsvassdraget har
for disse bedriftene. Det er å anta at vassdraget er av en
viss betydning for reiselivs- bedriftene i nærheten.
I tillegg må det antas at Heggedalsvassdraget også har en
viss betydning for det regionale reiselivet i dag.
En samlet vurdering av nedbørfeltets betydning for dagens
reiseliv vil da være at vassdraget er av "middels verdi" for
reiselivet.
Fr m idi

r i

liv

Vassdraget ligger ikke innenfor noen av hovedsatsingsområdene/
-prosjektene for reiselivet, verken på nasjonalt nivå eller
på fylkesplan.
Kommunen har generelle målsettinger om en økt satsing på
reiselivet, men planer om bruk av vassdraget i reiselivssammenheng er ikke kjent.
Dersom turrute-nettet mellom Harstad og Kanstadbotn blir
knyttet sammen med løypenettet i de øvrige deler av Lofoten,
kan dette få betydning også for reiselivet i området.
Vassdragets framtidige betydning for reiselivet vurderes også
til å være av "middels verdi" for reiselivet.
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172.SNEISVASSDRAGET,
LØDINGEN
KOMMUNE
1. BELGGENHETG MLAND
1.1 STEDSANGIVELSE
Sneisvassdraget ligger på Hinnøya, sentralt i Lødingen
kommune. Området grenser mot Bresjevassdraget (objekt nr.
173) i vest. Vassdraget munner ut i Haukfjorden, en sidearm
til Vestfjorden.
Fig. 1.1 viser områdets beliggenhet.

1.2 ATKOMST
Området ligger ca 25 km vest for Lødingen tettsted. Rv-837
fra Kanstadbotn til Vestbygda krysser vassdragets
utløp. Vassdraget ligger forøvrig ca 60 km sør for Sortland.

1.3EIENDOMSF RH LD
Arealene i Sneisvassdragets nedbørfelt er privateide.

1.4BEFOLKNING
Lødingen kommune hadde pr. 01.07.88 et innbyggertall på 2902.
Det er 2-3 mindre bruk innenfor nedbørfeltet ved vassdragets
utløp, men ingen har fast bosetting mer.
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2. NATURRUNNLAG G LANDSKAP
2.1 GEOLOGI
B r

runn

olo i

Berggrunnen i området består for det meste av folierte, sure
bergarter som granitt og granodioritt. I nord fins
dypbergarter som amfibolitt og gabbro, mens det i vest er
innslag fra et større gneisområde.
Kvart r

olo i

Løsmasser er spredt over hele området, bl.a. i vestenden
av Sneisvatnet. Den dominerende materialtypen er
moreneavsetninger i høyereliggende strøk og marine
avsetninger i de laveste områdene.

2.2 T

P GRAFI

Sneisvassdragets nedbørsområde er tilnærmet korsformet.
Største lengde er ca 11 km, mens største bredde er ca 6,5
km. Nedbørfeltet dekker et areal på ca 30 km2 hvorav ca 3 km2
er vannareal.
Sneisvassdraget består av tre akser; Norddalen, Sørdalen og
aksen Trevatna-Sneisen. Landskapet er svært variert og rommer
flere markerte tinder, egger, bratte dalsider og flate
dalbunner.
I nordvest ligger Trevatna (624-573 moh) inneklemt mellom de
3 høgeste fjellene i vassdraget; Bukketinden (980 moh),
Kvasstinden (912 moh) og Ryfjella (856 moh).
I nordøst ligger Norddalsvatn (401 moh) på et platå omgitt av
høge fjell. Fra Trevatna og Norddalsvatn går bekker bratt
ned til dalbunnen, og fra Trevatna går bekken i en vakker
foss.
Fra sør kommer Sørdalen, en trang, relativt flat dal omgitt
av høge fjell og tinder. I Sørdalen ligger 4 vatn
etasjevis og på rekke og rad.
Elvene fra Norddalen og Sørdalen møtes i den flate, myrlendte
dalbunnen like nord for Sneisvatnet (18 moh). Derfra slynger
elva seg bred, gjennom loner og via et deltaområde før den
munner ut i Sneisvatnet. Sneisvatnet er ca 1,5 langt og
smalt.
Fra Sneisvatet går elva i stryk og over svaberg, men har også
rolige partier før den munner ut i Haukfjorden.
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2.3 KLIMA
Området har kystklima med milde vintre og kjølige somre. De
store topografiske variasjonene gir tildels store klimatiske
forskjeller innen nedbørfeltet.
Årlig nedbørsmengde varierer mellom ca 1000-1500 mm.
Det er blitt foretatt nedbørsmålinger på Sneisen siden
1920-tallet.

2.4 VE ETAS

N

Det aller meste av Sneisvassdragets nedbørfelt tilhører
hvor subalpin bjørkeskog dominerer.
Skogkledte fjellsider dekker størsteparten av arealet opp til
skoggrensa. Skoggrensa går opp i 300 moh i Sørdalen.
Ser en på hele arealet er det den treløse vegetasjonen, den
alpine vegetasjonen, som dekker det største arealet.
Over skoggrensa er det mye berg og relativt lite vegetasjon.
Under skoggrensa er ulike former for bjørkeskog den vanligste
skogstypen. Det fins mye blåbærbjørkeskog i området. Forøvrig
fins innslag av rikere bjørkeskogstyper; lågurtbjørkeskog og
høgstaudebjørkeskog. I tresjiktet fins, foruten bjørk, osp,
selje og rogn. Sneiselva er omkranset av bjørkeskog iblandet
andre lauvtrær.
Ved osen på Sneisvatn og stedvis langs elva, fins fine
gråorbestand.
På tørre, skrinne steder blant annet i Norddalen, vokser
furu. I nedre deler av vassdraget, på begge sider av
Sneisvatn og mellom svabergene langs elva, fins fine
furubestand.
Granplantefelt fins det flere av, bl.a. i områdene ved
Sneisvatn.
øst for Sneisvatn vises ennå spor etter et gammelt skred som
i et bredt belte nedover fjellsida)ødla skogen.
Sneisvatnet er relativt næringsfattig, men en del
vannvegetasjon fins langs bredden på østsida av vatnet.
Området mellom Sneisvatn og vassdragets utløp er et fint
kulturlandskap. Beiting gjennom et langt tidsrom har formet
vegetasjonen slik at området i dag framstår som et
parkliknende landskap. I dag beiter ingen dyr i området.
Innmark dekker ubetydelige arealer av nedbørfeltet. Det meste
av innmarka er ved elvas utløp, ved Sneisen.

2.5 NATURGE GRAFISK TILH RIGHET
Området ligger i naturgeografisk region 42 c, Nordlands
kystalpine region, underavdeling Hinnøyområdet.
Regionen er karakterisert av tindetopografi på
gneisbergarter. Nedbørfeltet til Sneisvassdraget må sies å
være representativt for regionen.
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I N DB RF LTET
3. INNGREP
3.1 EKSISTERENDE

INNGREP

MRÅ ET

Landbruk
Det ligger 2-3 mindre bruk i området, hvorav ingen er i
drift. Området ble tidligere beitet både av storfe og av
småfe, men i dag beites det ikke i området.
Hogst av ved skjer i området, hovedsakelig i de
lavereliggende delene, fra Sneisvatnet og ned til elvas
utløp. Det er plantet en del gran i området, men ingen
avvirkning har skjedd ennå.
Reindrift
Vassdraget tilhører reinbeitedistrikt nr. 35; Kanstadfjord,
som tilhører Troms reinbeiteområde. Distriktet er et
helårsområde og har 3 driftsenheter med i underkant av 500
dyr. Området like nord for Sneisvassdraget er et viktig
kalvingsområde for reinen. Flere trekkleier går i området.
Bebyggelse
Det er 2-3 mindre bruk i området, men ingen har fast
bosetting mer. I tillegg fins 3-4 hytter i området. I
Norddalen lå ei seter, men denne er i dag kun brukt som
hytte. Ved Sneisvatn fins et naust.

Veger
Rv-837 krysser vassdraget ved utløpet. I tillegg går en
relativt ny traktorveg til Sneisvatn.
Kraftlinjer
En kraftlinje går parallellt med Sneiselva. I tillegg krysser
ei strømlinje og ei telefonlinje vassdraget ved utløpet.
Grustak
Et grustak er observert ved riksvegen.
På fig. 3.1.1 er de observerte inngrepene kartfestet.

3.2 VASSDRAGETS

GRAD AV PÅVIRKNING

Sneisvassdraget er påvirket av inngrep i form av bebyggelse,
veger og kraftlinjer i de nedre delene av vassdraget, eller i
området mellom Sneisvatnet og elvas utløp.
Det øvrige arealet av vassdraget er relativt uberørt.
Fig. 3.1.1 viser vassdragets grad av påvirkning.
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Inngrep:

r d:

= relativt uberørte
områder

= bebyggelse/
fritidsbebyggelse
p"..~ = bilveg

= områder påvirket
av inngrep

= kraftlinje
F' . 3.1.1
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4. FRILUFTSLIV
4.1VASSDRA ETS EGNETHET F
4.1.1VA DRA TS TI G ENG

R FRI UFT L V

GH T

Den eksterne tilgjengeligheten til Sneisvassdraget er god i
det Rv-837 krysser vassdragets utløp. Avstanden til Lødingen
tettsted er ca 25 km og til Sortland ca 60 km.
Den interne tilgjengeligheten må også sies å være god. Det er
lett å ta seg fram i dalførene, men opp mot fjellene i nord
og vest er det stedvis bratt og ulent.

4.1.2FYSISK EGNETHET F R AKTIVITETER
Sneisvassdraget må sees på som en del av et større,
sammenhengende og relativt uberørt friluftslivsområde på
Hinnøya.
Landskapet er vekslende, og store deler av nedbørsområdet har
gode landskapsmessige forutsetninger for ulike friluftslivsaktiviteter.
Området er godt egnet til turer til fots og på ski. Flere av
de høyeste toppene i området er tilgjengelig uten bruk av
tau. Det er mulig å gå på begge sider av Sneisvatn, for så å
komme inn til de sentrale delene av vassdraget. Det er
fiskemuligheter i de fleste vatn, elver og bekker i
vassdraget.
Området har et relativt rikt dyreliv, og bra forekomster av
jaktbart vilt.
Sneisvatn og elva ned til Sneisvatn er godt egnet til
båtbruk, også til kanopadling.
Det er fint å bade i Sneisvatn, bl.a. er det sandbunn på
vatnets vestside.

4.1.3TILRETTELEGGINGF R FRIL FTSLIV
Det er i området gjort få tiltak som kan sies å være
tilrettelegging spesielt for friluftsliv. I Sneisvassdraget
har følgende bidratt til økte muligheter for friluftslivsutøvelse:
traktorveg til Sneisvatn
fiskestellstiltak/fiskekortsalg
parkeringsmuligheter
stier
informasjonsplakat
åpen hytte i Hestdalen
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Tr k

rve

til

n i va n

Traktorvegen fra Sneisen til Sneisvatn gjør det enkelt å
komme til Sneisvatn til fots. Det er dessuten mulig å frakte
en båt opp til vatnet.
k st

lsti

ak fi ke or

al

Det drives en del kultiveringsarbeider i regi av Sneisholmenog Sneisen grunneierlag. Laks- og sjøørretyngel er bl.a.
utsatt i Norddalsvatnet. Fiskekort for området selges.
Park r'n

li h

er

Det er mulighet for å parkere i lommer ved Rv-837 ved
Sneisen, men noen skikkelig parkeringsplass fins ikke.

Stier
Det er sti langs Sneisvatn og oppover i både Norddalen og
Sørdalen.
Informas

ns lakat

Ved Rv-837 er det satt opp en plakat som forteller at fiske
er forbudt fra sjøen og ca 300 m oppover elva.
Ånh

iHe

d 1

I Hestdalen, like nord for Sneisvassdraget, ligger ei åpen
hytte til bruk for folk på veg over til Austpollen,
Vestpollen eller til Sneisvassdraget. Hytta ligger ca 1,5 km
fra Nedre Matvatn.

4.

PPL VE SESM LIGHETER

4.2.1LAND

KAPSKVALITETER/FL RA/FAUNA

Landskapet i Sneisvassdraget er variert og har et stort
potensiale for naturopplevelser. Her fins høge fjell, spisse
tinder, en rekke vatn, elver og bekker og frodig vegetasjon i
dalene. Ved Sneisvatn er det en sjelden deltadannelse.
Områdets villmarkspreg er relativt godt bevart.
Dyrelivet er rikt og storvilt som elg og rein fins i området
i tillegg til en rekke småviltarter. Indre deler av Sneisvatn
er et fint våtmarksområde hvor en rekke fuglearter hekker.

4.2.2G

ADEN AV PÅVIRKNING

Som nevnt under kap. 3.2 er Sneisvassdraget relativt uberørt,
bortsett fra området ved elvas utløp. Opplevesesmulighetene i
vassdraget skulle derfor ikke bli nevneverdig forringet av de
inngrepene som er gjort.
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Viser forøvrig til fig. 3.1.1 hvor de enkelte inngrep er
kartfestet og hvor graden av påvirkning er skissert.

4.2.3KULTURMINNER
Av kulturminner fra nyere tid kan nevnes at det helt fram til
1950 ble drevet setring i Norddalen. I tillegg var det
tidligere tømmerfløting i området. Tømmeret ble hentet ut,
bl.a. i Norddalen, og fløtet på elva ned til Sneisvatn. Der
ble tømmeret bundet sammen og slept over vatnet, for så å bli
sendt ned Sneiselva til bygda.

4.3 DAGENS BRUK
4.3.1BRUKERGRUPPER
Sneisvassdraget blir mest benyttet av lokalbefolkningen,
hvilket vil si befolkningen i området Vestbygda-Lødingen.
I tillegg blir vassdragt benyttet av befolkningen fra den
øvrige regionen - fra Harstad til Sortland.
Området har en viss verdi som
r r mr°d for de som er
bosatt i nærheten av vassdraget. Det er allikevel som
uromr d området har størst verdi.

4.3.2AKTUEL E FRI FTS I SAKTIVITETER
Sneisvassdraget gir rom for flere ulike friluftslivsaktiviteter. De viktigste aktivitetene som utøves i området
er følgende:
turgåing til fots
skiturer
fiske
jakt
båtbruk
bading
bærplukking
Under følger en kort beskrivelse av de vanligste
aktivitetene:
Tur °in

ilf

ki ur r

Den vanligste friluftslivsaktiviteten i området er turgåing
til fots, gjerne i kombinasjon med fiske. Vinterstid er
området mye brukt som utfartsområde for skiturer.
Fiske
Sneisvassdraget er et lakseførende vassdrag. Anadrome fisk
som laks, sjøørret og sjørøye går opp Sneiselva til
Sneisvatn. Fisken går et stykke opp i elvene i Norddalen og i
Sørdalen hvor de gyter.
I tillegg til laksefisk fins stingsild, ål, innlandsørret og
-røye i vassdraget.
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Det er fisk i de fleste vatna i vassdraget. De nordligste
vatna, Trevatna, regnes å være fisketomme.
Isfiske på Sneisvatn er ikke tillatt.
Jakt
Det jaktes i hele nedbørsområdet.
Elgen er det viktigste storviltet og det fins et elgvall i
området med fellingstillatelsepå 3 dyr.
Av småvilt er det hovedsakelig rype det blir jaktet på. I
tillegg tas noe orrfugl og hare. Det er for det meste
lokalbefolkningen som jakter i området.
En voksende villminkstamme er et økende problem. Minken tar
både laks og ærfugl.
Båtbruk
3 robåter ble observert på Sneisvatnet. Båtene brukes
hovedsakelig i forbindelse med fiske. Det er ikke kjent
hvorvidt Sneisvatnet blir benyttet til annen båtbruk,
eksempelvis kanopadling.
Bading
Det hender folk bader i Sneisvatnet på fine sommerdager, men
noe badeliv av omfang har en ikke i vassdraget. Ved
Sneisholmen, der Sneiselva munner ut i fjorden, er det også
fint å bade. Sandstrand og lune viker gjør området ideelt for
bading og rekreasjon.
Bærplukking
Det fins en god del molte på myrene innover i Sørdalen, i
Norddalen og ved Sneisvatn. I tillegg fins en del blåbær i
området.
Fig. 4.3.1 viser de viktigste områdene for ulike
friluftslivsaktiviteter.

4.3.3 OMLANDSREGISTRERING
Befolkningen i nærområdet til Sneisvassdraget har ikke
alternative områder for utøvelse av de fleste friluftslivsaktivitetene. Ser en på befolkningen i hele kommunen, fins
alternative områder for utøvelse av de fleste aktivitetene
andre steder i kommunen. Heggedalsvassdraget er ett
alternativt område.
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Friluf sliv a
I Ae‘,9
Al.ASZ

Tilrettele

al:

bilveg

= fiskeområder,
laksefisk
••

= fiskeområder,
innlandsfisk

ililillilLi=

in stiltak:

••••

=

traktorveg

= parkering

jaktområder

sti

= badeområder
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5. REISELIV
.1 EKSISTER NDE REI E IV BEDRIFTER I

MRÅDET

Det fins ingen reiselivsbedrifter i selve nedbørsområdet.
Nærmeste reiselivsbedrift er Offersøy Feriesenter ca 15 km
sør for Sneisen. Nord for vassdraget, langs Rv-19, ligger
Kanstad Camping og Gullesfjordbotn Camping i en avstand på
henholdvis 16 km og 30 km fra vassdragets utløp. I tillegg er
det overnattingsmuligheter på Lødingen Camping ca 20 km øst
for vassdraget.
Kort om den nærmeste reiselivsbedriften:
ffe

ø

F ri

n er

På Offersøy, ei halvøy ut mot Vestfjorden, ligger den største
reiselivsbedriften i området. Feriesenteret har et 10-talls
rorbuer, 6-8 campinghytter og motell. I tillegg er det teltog caravanplass. Stedet har høy standard og i hovedhuset fins
restaurant, kafeteria mm.
Det er muligheter for å leie båt for sjøfiske. I tillegg
tilbys aktiviteter som havfiske, Lofotsafari,
villmarksturer og jakt.

5.2NATURBASE

TE ATTRAKSJ

ER

G AKTIVITETER I

MRÅDET

Vassdraget er et utrolig variert og kontrastrikt naturområde
som byr på store muligheter for friluftsliv, inkludert et
villmarksbasert friluftsliv.
Foruten at vassdraget er lakseførende og at området er et
populært skiutfartsområde, er ingen spesielle attraksjoner
eller aktiviteter kjent.

5.3OMRÅDETS
Lok le rei

VER I F R REISELIVET I DA
li

t

Det fins ingen reiselivsbedrifter i eller i nærheten av
vassdraget. De nærmeste bedriftene ligger i en avstand på 16
km fra vassdraget. Selv om den nærmeste reiselivsbedriften,
Offersøy Feriesenter baserer en del av sin markedsføring på
naturopplevelsesturisme, er det ikke sikkert at
Sneisvassdraget blir så mye benyttet i denne sammenhengen.
Andre aktuelle områder ligger nærmere.
Vassdraget må derfor sies å være av liten betydning for
dagens lokale reiseliv.
'o al

r 's li

t

Vassdraget benyttes kun i svært liten grad av turister i
området og Sneisvassdragets betydning for det regionale
reiselivet må derfor sies å være minimal.
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6. PLANSITAS NNFR
6.1 KOMMUNA
Are ldi

ASSDRAGET

E PLANER

onerin en

I generalplanen for Lødingen kommune (1981) er arealene
utenom utbyggingsområdene (tettstedene) disponert som
landbruks- og naturområder. Dette gjelder også for hele
Sneisvassdraget.
Det er ikke utarbeidet soneplaner eller reguleringsplaner for
noen deler av vassdraget.
Vikti

kommunale friluf

om °d r

Friluftsnemda i kommunen foretok i 1978 en registrering av
verdifulle områder for friluftsliv og naturvern i kommunen.
Av 9 prioriterte områder er Sneisvassdraget tatt med. Også
i fylkets oversikt over viktige friluftsområder (FRIDAregisteret) er Sneisvassdraget tatt med. Området har fått
status som et viktig turområde sommer og vinter.
Reis liv u viklin
I generalplanen for kommunen er reiselivsnæringa framholdt
som en av vekstnæringene i kommunen. Det er imidlertid slått
fast at en satsing på reiselivsnæringen skal skje på
lokalsamfunnets premisser.
Det blir anbefalt at kommunen utarbeider en egen
reiselivsplan.

6.2 VERNEPLANER
Det foreligger ingen verneplaner for områder i eller i
nærheten av vassdraget.

6.

ANDRE PLANER/ NSKER FOR

Kraft tb

MRÅDET

in

Det foreligger planer om kraftutbygging i området.
Planene omfatter store deler av Bresjevassdraget i vest og
vil i tillegg berøre Trevatnan i den nordligste enden av
Sneisvassdraget. Inngrep i dette området vil gi store
konflikter med naturverdiene i området.
Lofotvegen
Det foreligger planer om en vegforbindelse mellom Svolvær/
Austvågøy og Lødingen på Hinnøy. Det er imidlertid flere
aktuelle traser for en slik indre veg. Dersom forbindelsen
vil krysse øksfjorden ved utløpet vil Lødingen Vestbygd bli
et viktig gjennomfartsområde. Vegprosjektet er imidlertid
såpass kostbart at det er tvilsomt om det blir realisert i
overskuelig framtid.
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På turistforeningshold, bl.a. i Harstad Turlag arbeides det
med å knytte løypenettet Harstad-Kanstadbotn til andre
løypenett i Lofoten. Det foreligger konkrete planer om å
merke ei løype fra Kanstadbotn over til Vestpollen. Der er
Vesterålen Turlag i ferd med å merke ei rute. Det kan være
at deler av Sneisvassdraget blir involvert i dette
løypenettet.

7. SA MENDAG

K NKLUJ N

7. SAMMEND AG RIL FTS IV
Sneisvassdragets nedbørfelt er ca 30 km2. Arealene er
privateide. Det bor noen få mennesker i nedbørfeltet.
Landskapet i området er variert og har et stort potensiale
for naturopplevelser. Området huser både et tindelandskap og
frodige dalsider og dalbunner.
Området tilhører naturgeografisk region 42 c; Nordlands
kystalpine region, underavdeling Hinnøyområdet.
Vegetasjonen er fattig i de øvre deler av vassdraget, men
relativt frodige bjørkeskoger og myrområder dekker dalbunnen.
Faunaen i området er typisk for regionen, og både rein og elg
har tilhold i vassdraget.
Sneisvassdraget er lite påvirket av inngrep. Det er kun de
nedre, riksvegnære områdene som er berørt.
Ekstern tilgjengelighet er relativt god i det Rv-837 krysser
vassdragets utløp. Området ligger imidlertid ca 14 km fra
Rv-19. Intern tilgjengelighet er også god.
Det er hovedsakelig lokalbefolkningen som er brukere av
vassdraget. I tillegg kommer enkelte brukere fra den øvrige
regionen. Det er som dagsturområde vassdraget har størst
verdi.
Vanligste friluftslivsaktiviteter i nedbørfeltet er turer til
fots og på ski, fiske, jakt, båtbruk, bading og bærplukking.
Tiltak som bedrer mulighetene for friluftsliv i vassdraget er
få. Aktuelle tiltak er salg av fiskekort, fiskestellstiltak,
traktorveg til Sneisvatn og parkeringsmuligheter.
Befolkningen i området har alternative områder for utøvelse
av de fleste aktivitetene.
Det fins ingen verneplaner i selve nedbørfeltet.
Det foreligger planer om kraftutbygging i området.
I tillegg vil en eventuell realisering av en indre Lofotveg
mellom Svolvær og Lødingen kunne få konsekvenser for bruken
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av området. Det samme gjelder dersom området blir involvert
i et turrutenett.
En samlet vurdering av Sneisvassdragets verdi for
friluftslivet er at vassdraget er av "stor verdi" for
friluftslivet.

7.2 SAMMENDRAG REI ELIV
Da

ns rei

liv

Det fins ingen reiselivsbedrifter i eller i nærheten av
vassdraget. Den nærmeste reiselivsbedriften er Offersøy
Feriesenter ca 15 km sør for vassdraget. Sneisvassdragets
nedbørfelt må derfor sies å være av liten verdi for det
lokale reiselivet.
Området må dessuten sies å ha liten betydning for det
regionale reiselivet i dag.
En samlet vurdering av nedbørfeltets betydning for dagens
reiseliv vil da være at denne verdien er "liten".
Fram idi

r is

iv

Vassdraget ligger ikke innenfor noen av hovedsatsingsområdene/
-prosjektene for reiselivet, verken på nasjonalt nivå eller
på fylkesplan.
Kommunen har generelle målsettinger om økt satsing på
reiselivet, men planer om bruk av vassdraget i reiselivssammenheng er ikke kjent.
Dersom Sneisvassdraget blir involvert i et turrutenett på
strekningen Harstad-Vestpollen, kan dette få innvirkning på
vassdragets betydning for reiselivet.
Det samme gjelder dersom planene om en indre Lofotveg blir
realisert.
Disse planene er imidlertid så usikre at det vil ikke bli
tatt hensyn til dem ved vurderingen av vassdragets verdi for
det framtidige reiselivet.
Vassdragets framtidige betydning for reiselivet vurderes til
å være av "li en ve di" for reiselivet.
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173.ELVI BRESJEDALEN,
LØDINGEN
KOMMUNE
1 BE IG NH T

MLAND

1.1 STEDSANGI

E

Bresjevassdraget ligger på Hinnøya, sentralt i Lødingen
kommune. Området grenser mot Sneisvassdraget (objekt 172) i
øst.
Vassdraget munner ut i Vestfjorden, ved Vågehamn, i Vestbygda.
Fig. 1.1 viser områdets beliggenhet.

1.2 ATKOMT
Området ligger ca 47 km vest for Lødingen tettsted og ca 80
km sør for Sortland. Rv-837 fra Kanstadbotn til Vestbygda
krysser vassdraget ved utløpet.

1 3 EI ND MSF RH D
Arealene i Bresjevassdragets nedbørfelt er privateide.

1.4BEF

KNIN

Lødingen kommune hadde pr. 01.07.88 et innbyggertall på 2902.
Det er fast bosetting i 1-2 hus innenfor nedbørfeltet, ved
vassdragets utløp. I området faksnes-Vågehamn,vassdragets
nærområde, bor ca 350 mennesker.
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2. NATRGRNNA

A D KAP

2.1 GEOLOGI
B r

run

1

Berggrunnen i området mellom vassdragets utløp og Bresjevatn
består for det meste av grunnfjell av prekambrisk alder. Her
dominerer dypbergarter/gangbergarter som kvartsmangeritt og
kvartsmonzonitt. Nord for Bresjevatn er det granodiorittisk
gneis som dominerer. I østenden av vassdraget fins innslag av
amfibolitt, metagabbro og gabbro.
Alle bergartene i området er motstandsdyktige mot erosjon og
er kjemisk sett relativt sure.
Kvar

r

o i

Det fins en del løsavsetninger i deler av området. Den
dominerende materialtypen er et jevt morkiedekke med marine
avsetninger i de lavereliggende delene. I tillegg er det et
par mornerygger like nord for Bresjevatn. I botnen der
Kvasstindvatn ligger er fjellet bart. Det fins nesten ikke
løsmasser i denne delen av vassdraget.

2.2T

P

RAFI

Bresjevassdragets nedbørfelt er langt og smalt i formen.
Største lengde er ca 10 km, mens gjennomsnittlig bredde er ca
2,5 km. Nedbørfeltet dekker et areal på ca 21 km2 hvorav ca
3 km2 er vannareal.
Vassdraget består av en lang, trang dal som er inneklemt
mellom relativt høge fjell.
I botner i nordenden av vassdraget ligger Trollkjellvatn (564
moh), Vatn 502 moh og Kvasstindvatn (444 moh) omgitt av
blankskurte, stupbratte fjellsider og spisse tinder. Høgste
fjellet i vassdraget er Kvasstinden (912 moh).
Fra Kvasstindvatn går elva i et gjel og delvis i foss og
stryk, bratt ned til Bresjedalen. øverst er dalen trang, men
den vider seg ut ned mot tredje Bresjevatn (17 moh) som
ligger lengst nord i Bresjedalen.
Fra tredje Bresjevatn snor elva seg ca 1 km gjennom et flatt

myrområde ned til det lille andre Bresjevatn.Dette vatnet er
forbundet med første Bresjevatn via en svært kort
elvestrekning.
Første Bresjevatn er det største vatnet i vassdraget, er ca
3,5 km langt og er smalt.
De tre Bresjevatna er omgitt av bratte fjellsider både mot
vest og i øst. Fjellene går opp i 600-700 moh. Fra enden av
første Bresjevatn går elva i foss og stryk ca 400 m ned til
elvas utløp i Bresjeosen.
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2.3 KLIMA
med milde vintre og kjølige somre. De
gir tildels store klimatiske
variasjonene
store topografiske
forskjeller innen nedbørfeltet.

Området

har kystklima

Årlig nedbørsmengde varierer mellom ca 1000-1500 mm.
Vindretningen er hovedsaklig fra SV.

2.4 VEG TAS N
Det aller meste av Bresjevassdragets nedbørfelt tilhører
n n hvor subalpin bjørkeskog dominerer.
f 11 k
Skogkledte fjellsider dekker størsteparten av arealet opp til
skoggrensa. Skoggrensa går opp i ca 350 moh på østsida av
dalen og opp i 300 moh på vestsida. Ser en på hele arealet,
er det den treløse vegetasjonen, i den alpine sonen som
dekker det største arealet. Områdene over skoggrensa er for
det meste berglendte, glattskurte og med lite vegetasjon.
Under skoggrensa er ulike former for bjørkeskog den vanligste
skogstypen. Det fins mye blåbærbjørkeskog, lågurtbjørkeskog
og høgstaudebjørkeskog i området. I tresjiktet fins, foruten
bjørk, osp, selje og rogn.
Sør- og vest for første Bresjevatn er dalsida stedvis kledt
med frodig lågurtbjørkeskog. Store arealer av de rikere
skogstypene er imidlertid beplantet med gran.
I lia ovenfor skoggrensa ved tredje Bresjevatn er det ei rik
høgstaudeeng.
På tørre, skrinne steder vokser furu spredt. Nord for første
Bresjevatn og i øst er det en del furu.
Rundt tredje Bresjevatn fins store myrarealer. For det meste
er myrene middels rike jordvannsmyrer.
Bresjevatna er relativt næringsfattige, men en del
vannvegetasjon fins langs bredden på vatna, spesielt i nordre
Bresjevatn.
Vegetasjonen i nedre deler av vassdraget er noe kulturpåvirka
grunnet beiting. I dag beiter et fåtall sau i området.
Innmark dekker et ubetydelig areal like ved elvas utløp i
Bresjeosen.

TILH RLGHET
2 5 NATURGE _GRAFISK_
Området ligger i naturgeografisk region 42 c, Nordlands
kystalpine region, underavdeling Hinnøyområdet.
Regionen er karakterisert av tindetopografi på
gneisbergarter. Nedbørfeltet til Bresjevassdraget må sies å
være representativt for regionen.
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Landbruk
Det ligger ingen gårdsbruk i området. Ved elvas utløp fins
mindre arealer dyrka jord. Noe nydyrking av myrlendt mark
skjer ned mot osen på Bresjevatn.
Området beites av et 60 talls sauer i dag. Tidligere beitet
både storfe og småfe i området.
Hogst av ved skjer i området, hovedsakelig i de nedre delene
av vassdraget. På grunn av terrengforholdene og manglende veg
er det vanskelig å få ut tømmeret på sommeren. Virket blir
derfor kjørt ut med snøscooter på vinteren. Ca 1500 da er
tilplantet med gran i Bresjedalen.

Reindrift
Vassdraget tilhører reinbeitedistrikt nr 35; Kanstadfjord,
som tilhører Troms reinbeiteområde. Distriktet er et
helårsområde og har 3 driftsenheter med i underkant av 500
dyr. De nordlige delene av vassdraget, ved Kvasstindvatn, er
viktige helårs beiteområder, kalvingsområde og trekkområde
for reinen. Også østsida av Bresjevatn er et viktig
vinterbeiteområde.

Bebyggelse
Det er et par hus innen nedbørfeltet, like ved elvas utløp. I
tillegg fins et 20-talls hytter i området. De fleste ligger
på østsida av første Bresjevatn. Vanligste atkomstmåte til
hyttene er med båt.
Veger
Rv-837 krysser vassdraget ved utløpet. En ny trasé for Rv-837
er i ferd med å bli bygget 500 m lengre ut i Bresjeosen. I
tillegg går en 500 m lang veistump opp til enden av første
Bresjevatn.

Grustak
Et lite grustak ligger like ved vegen til Bresjevatn.
Vannfor

nin

Bresjeelva er vannkilde for ca 5 personer.
På fig. 3.1.1 er de observerte inngrepene kartfestet.
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Bresjevassdraget er i liten grad påvirket av inngrep.
Bortsett fra et par korte vegstrekningerved elvas utløp og
et 20-talls hytter ved første Bresjevatn, er Bresjedalen og
resten av nedbørfeltet lite berørt av naturinngrep.
Fig. 3.1.1 viser vassdragets grad av påvirkning.

4. FRILUFTSL
4.1VASSDRAGETS

E NETHET F R FRIL FTSLIV

4.1.1VASSDRAGETS

TI GJENGELIGHET

Den eksterne tilgjengeligheten til Bresjevassdraget er god i
det Rv-837 krysser nedre del av vassdraget. Avstanden til
Lødingen tettsted er ca 38 km og til Sortland ca 80 km.
Den interne tilgjengeligheten er mer variabel. Det er
relativt lett å ta seg fram i Bresjedalen, men deler av de
høyestliggende og de nordlige delene av nedbørfeltet er for
bratt og ulent for de fleste.

4.1.2FYSISK

EGN THET F R AKTI ITETER

Bresjevassdraget må sees på som en del av et større,
sammenhengende og relativt uberørt friluftsområde.
Vassdraget er godt egnet for flere friluftslivsaktiviteter.
For turgåing til fots er selve dalbunnen og fjellene rundt
Brejsedalen best egnet. Dette gjelder også vinterstid.
Området ved Kvasstindvatn er for bratt og ulent for de fleste.
Deler av området kan være interessant for fjellklatring.
Bresjevatna er velegnet for de fleste formene for båtbruk,
bl.a. kanopadling. Da det er godt med fisk, vilt og bær i
området, er nedbørfeltet velegnet for mataukaktiviteter.

4.1.

TILRETTELEGGING F R FRILUFTSLIV

Det er i området gjort få tiltak som kan sies å være
tilrettelegging spesielt for friluftsliv.
I Bresjevassdraget har følgende bidratt til økte muligheter
for friluftslivsutøvelse:
fiskestellstiltak
salg av fiskekort/jaktkort
veg til Bresjevatn
parkeringsmuligheter
båtplasser
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i ke te 1

iltak

Det er blitt drevet en del fiskekultiveringsarbeider i regi
av grunneierlaget i vassdraget. Det er satt ut ørretyngel i
vatna, også i vatna i de høyereliggende områdene nord.
På høsten drives prøvefiske med gran på Bresjevatn for å få
fisket ut småfallen røye.
Forøvrig er det planer om å bygge en laksetrapp fra
Bresjeosen og opp til Bresjevatn for å gjøre oppgang av
sjøfisk mulig.
al

av fi k k r

'aktkort

Grunneierne selger jaktkort for både storvilt- og
småviltjakt. I tillegg selges ca 500 fiskekort årlig.
V

Br

' v tn

Det går veg til sørenden av første Bresjevatn, hvilket
medfører at det er lett å komme til med båt på vatnet.
Parker'n sm li h t r
Ved vegens ende, ved Bresjevatn, er det parkeringsmulighet.
Det samme gjelder ved riksvegen ved elvas utløp.

Båtplasser
Ved sørenden av Bresjevatn ligger et tjuetalls småbåter.
Stedet ligger lunt og beskyttet og er godt egnet som
båtplass.

4.2 PPLEVELSESMU IGHET R

4.2.1LANDSKAPSKVALT TER/FL RA/FA NA
Landskapet er kontrastrikt og variert og gir rom for
mangesidige naturopplevelser.
Bresjevassdraget kan derimot ikke oppvise samme
kontrastrikdom som i nabovassdraget i øst, Sneisvassdraget.
Vegetasjonen varierer fra fattig fjellvegetasjon til rikere
vegetasjon under skoggrensa. Den rikere lågurtbjørkeskogen
langs Bresjevatn og de frodige høgstaudeengene i lia opp mot
Kvasstindvatn har en viss botanisk interesse.
Nedbørfeltet må sies å være relativt rikt på fisk, vilt og
bær. Dette bidrar til mulige naturopplevelser og har i
tillegg stor rekreasjonsverdi.
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4.2. GRA N AV PÅV RKNING
Som nevnt under kap. 3 er det meste av Bresjevassdraget
relativt upåvirket av inngrep.
Det er kun området ved elvas utløp og områdene med
hyttebebyggelse som er påvirket. Opplevelsesmulighetene i
vassdraget skulle derfor ikke bli nevneverdig forringet av
disse inngrepene. Viser forøvrig til fig. 3.1.1 hvor de
enkelte inngrep er kartfestet og hvor graden av påvirkning er
skissert.

4.2.3K LTURMINNER
Funn viser at det har vært bosetting ved elvas utløp i
forhistorisk tid.
Forøvrig er ingen kulturminner av betydning for områdets
opplevelsesverdi kjent.

4.3 DAGENS BRUK
4.3.1BRUKERGRUPPER
Bresjevassdraget blir mest benyttet av lokalbefolkningen,
hvilket vil si befolkningen på strekningen øksnes-Lødingen og
hytteeierne i området. I tillegg blir vassdraget mer
sporadisk besøkt av folk fra Harstad og øvrige deler av
regionen.
For lokalbefolkningen er området et viktig n r uromr°d , men
på grunn av store avstander er det som d s r mråd
vassdraget har størst verdi.

4. .2 AKTUELLE FR LUFTSLIVSAKTIVITETER
Bresjevassdraget gir rom for flere ulike friluftaslivsaktiviteter. De viktigste aktivitetene som utøves i området
er følgende:
fiske/isfiske
jakt
turgåing til fots
skigåing
båtbruk
bær- og sopp-plukking
Under følger en kort beskrivelse av de vanligste
aktivitetene:
Fi ke isfi k
Bresjevassdraget er ikke et lakseførende vassdrag. En foss
like ovenfor elvas utløp hindrer oppgang av sjøfisk. En
laksetrapp ville avhjulpet situasjonen.
I Bresjevatna fins innlandsørret og -røye av bra kvalitet og
størrelse. I tillegg er ål registrert i vassdraget. For å
hindre overbefolkning av røye blir det fisket røye med garn
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på høsten.
Elva mellom utløpet og første Bresjevatn, elva mellom andreog tredje Bresjevatn og elva mellom tredje Bresjevatn og
Kvasstindvatn er de viktigste gyte- og oppvekstområdene for
ørreten.
I nedre deler av første Bresjevatn fins en egen stamme
bekkeørret.
Kvasstindvatn, i de høyereliggende delene av vassdraget, er
overbefolket av røye. Regnbueørret er satt ut i vatnet uten
at dette har gitt noen livskraftig stamme.
Trollkjellvatnet regnes som fisketomt, mens det i nabovatnet,
Vatn 502 moh, har vært utsatt fisk. Vatnet er imidlertid
såpass næringsfattig at produktsjonen blir svært liten.
På vinteren fiskes det en del på isen på Bresjevatna.
Det selges ca 500 fiskekort årlig for fiske i vassdraget.
Jakt
Bresjevassdraget huser elg og en del småvilt. Det er tillatt
å felle 3 elg i området. Jaktretten på elg leies bort.
Av småvilt er det hovedsakelig rype og orrfugl det jaktes på.
Grunneierlaget selger jaktkort for småviltjakt i området.
Mengden småvilt som tas varierer fra år til år.
Tur

in

ilfos

k

°in

Hele Bresjedalen nyttes til turgåing, sommer og vinter.
Bresjedalen er en av de viktigste skiområdene for
befolkningen i Lødingen Vestbygd. Områdene utenfor
Bresjedalen er bratte og uveisomme og de nyttes svært lite.
Båtbruk
I sørenden av første Bresjevatn ligger mange småbåter;
hovedsakelig robåter og båter med mindre påhengsmotorer. De
fleste bruker båt for å komme til hyttene i området. I
tillegg brukes båt i forbindelse med fiske og rekreasjon.
Bruken av mindre båter som kano og kajakk er minimal, til
tross for gode forhold for disse båttypene.
r- o

so

lukkin

Det fins en god del molte på myrene i Bresjedalen. Det er
stort sett grunneierne som plukker molta. I tillegg fins en
del blåbær og tyttebær i området. Videre er det mye sopp i
nedbørfeltet, spesielt ved tredje Bresjevatn. Sopplukking har
imidlertid liten tradisjon blant bygdafolket og soppen blir
derfor stort sett stående urørt.
Fig. 4.3.1 viser de viktigste områdene for ulike
friluftslivsaktiviteter.
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4.3.3

MLANDSRE ISTRERING

Befolkningen i Lødingen Vestbygd har alternative områder for
utøvelse av de fleste friluftslivsaktivitetene.
Bresjevatn er imidlertid det største vatnet på mils omkrets.
Det er derfor ikke lett å finne alternative områder for
båtbruk i området.

5. REISELIV
5.1 EKSISTERENDE

REISELIVSBEDRIFTER I

MRÅDET

Det fins ingen reiselivsbedrifter i selve nedbørsområdet.
Nærmeste reiselivsbedrift er Offersøy Feriesenter, ca 15 km
øst for vassdraget.
Nord for vassdraget, og langs Rv-19, ligger Kanstad Camping,
36 km fra Bresje. I tillegg er det overnattingsmuligheter
på Lødingen Camping som ligger ca 40 km øst for vassdraget.
Kort om den nærmeste reiselivsbedriften:
ff r ø

F r

s nter

På Offersøy, ei halvøy ut mot Vestfjorden, ligger den største
reiselivsbedriften i området. Feriesenteret har 5 rorbuer, 5
campinghytter og motell. Total kapasitet er på 82 senger. I
tillegg er det telt- og caravanplass. Stedet har høy standard
og i hovedhuset fins restaurant, kafeteria mm.
Det er muligheter for å leie båt for sjøfiske. Stedet har
egen marina og gjestebrygge. I tillegg tilbys aktiviteter som
havfiske, Lofotsafari, villmarksturer og jakt.

5.2 NATURBASERTE

ATTRAKSJ NER OG AKTIVITETER I

MRÅDET

Bresjevassdraget er et område med naturkvaliteter som gir
rom for naturopplevelser, og som er utgangspunkt for flere
friluftslivsaktiviteter.
Foruten flere mektige fossefall er ingen spesielle
attraksjoner eller aktiviteter registrert.

5.3 OMRÅDETS

VERDI FOR REISELIVET I DAG

Loka e reiselivet
Det fins ingen reiselivsbedrifter i eller i nærheten av
vassdraget. Den nærmeste bedriften ligger i en avstand på 15
km fra vassdraget.
Selv om den nærmeste reiselivsbedriften, Offersøy
Feriesenter, baserer en del av sin markedsføring på
naturopplevelses- turisme, er det lite trolig at
Bresjevassdraget blir benyttet i denne sammenhengen. Andre
aktuelle områder ligger nærmere.
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Vassdraget må derfor sies å være av liten betydning for
dagens lokale reiseliv.
Re ion 1

r i

liv

Bresjevassdraget ligger i en kommunikasjonsmessig blindtarm.
Avstanden fra Rv-19 er ca 40 km. Dette er medvirkende årsak
til at området i svært liten grad blir benyttet av turister.
Bresjevassdragets betydning for det regionale reiselivet må
derfor sies å være minimal.

6. PLANSITUASJONEN
F R VASSDRAGET
6.1 K

MMUNALE PLANER

Are ldis onerin en
I generalplanen for Lødingen kommune (1981) er arealene
utenom utbyggingsområdene (tettstedene) disponert som
landbruks- og naturområder. Dette gjelder også for hele
Bresjevassdraget.
Det er ikke utarbeidet soneplaner eller reguleringsplaner
for noen deler av vassdraget.
Fri id b b

el

Ifølge generalplanen for Lødingen er et område mellom
Nordmanndalen og Dypingen, ca 1-2 km vest for
Bresjevassdraget, foreslått som et aktuelt hytteområde.
Reis liv u vikli
I generalplanen for kommunen er reiselivsnæringa framholdt
som en av vekstnæringene i kommunen. Det er imidlertid slått
fast at en satsing på reiselivsnæringa skal skje på
lokalsamfunnets premisser. Det blir anbefalt at kommunen
utarbeider en egen reiselivsplan.

6.2VERNEPLANER

I

MRÅDET

Det foreligger ingen verneplaner for områder i selve
Bresjevassdraget. For skjærgården utenfor Bresjevassdraget
foreligger planer om å opprette en kyst-nasjonalpark.
Under følger en kort beskrivelse av det aktuelle området:
Nas'onal ark

å

v llin

flaket

I "Ny landsplan for nasjonalparker" (NOU 1986:13) er det
foreslått å opprette en kystnasjonalpark på Svellingsflaket
utenfor Vestbygda i Lødingen. Det foreslåtte nasjonalparkområdet dekker et areal på 230 km2 og omfatter ca 600 øyer,
holmer og store gruntvannsområder. Området er et viktig
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hekke- og beiteområde for et utall fuglearter, har en variert
og stedvis frodig vegetasjon og har store landskapsestetiske
verdier.
Fig. 6.2.1 viser plasseringen av den foreslåtte
nasjonalparken.

Fi . 6.2.1

6.3ADRE

F re 10 t 1 s erin av vellin sfl k t
na
n 1 ark.
fr. N
1 6:13

PLANER/NKRFR

Kraf u b

MRÅDET

in

Det foreligger planer om kraftutbygging i området. Planene
omfatter store deler av Bresjevassdraget og vil i tillegg
berøre Sneisvassdraget i øst og Lakselv-vassdraget i
Kvæfjord kommune i nord.
Planen er bl.a. å regulere Kvasstindvatnet med 25 m, for så å
føre vatnet i rør til et kraftverk ved Husjord i øksfjorden.
Det foreligger også et annet alternativ. Felles for
alternativene er at Kvasstindvatn reguleres, hvilket vil gi
redusert vannføring i resten av vassdraget. Planene omfatter
dessuten en mindre regulering av første Bresjevatn.
Lofotvegen
Det foreligger planer om en vegforbindelse mellom Svolvær/
Austvågøy og Lødingen på Hinnøy. Det er imidlertid flere
aktuelle traser for en slik indre veg. Dersom forbindelsen
vil krysse øksfjorden ved utløpet vil Lødingen Vestbygd bli
et viktig gjennomfartsområde. Vegprosjektet er imidlertid
såpass kostbart at det er tvilsomt om det blir realisert i
overskuelig framtid.
Smoltanlegg
Det er planer om å plassere et smoltanlegg like ved
Bresjeelvas utløp. Ferskvatn til smoltanlegget vil i såfall
bli pumpet fra Bresjevatn.
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7.SAMMN RAG
7.1SAMM NDRA

K NKLU N
F

L FTSLIV

Bresjevassdragets nedbørfelt er ca 21 km2. Arealene er
privateide. Det bor noen få mennesker i nedbørfeltet, mens
det i vassdragets nærområde bor ca 350 mennesker.
Landskapet i området domineres av den lange, trange
Bresjedalen med de tre Bresjevatna og et mer alpint,
kontrastrikt landskap i nord.
Området tilhører naturgeografisk region 42 c; Nordlands
kystalpine region, underavdeling Hinnøyområdet.
Vegetasjonen er fattig i de øvre deler av vassdraget, men
relativt frodige bjørkeskoger dekker nedre deler av de
bratte dalsidene.
Faunaen i området er typisk for regionen, og både rein og elg
har tilhold i vassdraget.
Bresjevassdraget er lite påvirket av inngrep. Det er kun de
nedre, riksvegnære områdene som er berørt. I tillegg fins et
20-talls hytter spredt.
Ekstern tilgjengelighet er relativt god i det Rv 837 krysser
vassdragets utløp. Området ligger imidlertid ca 38 km fra
Rv-19. Intern tilgjengelighet er variabel.
-

Det er hovedsakelig lokalbefolkningen på strekningen øksnesLedingen som er brukere av vassdraget. I tillegg kommer
enkelte brukere fra den øvrige regionen. Det er som
dagsturområde vassdraget har størst verdi.
Vanligste friluftslivsaktiviteter i nedbørfeltet er fiske,
jakt, turer til fots og på ski, båtbruk og bærplukking.
Tiltak som bedrer mulighetene for friluftsliv i vassdraget
er foruten salg av fiskekort, jaktkort, fiskestellstiltak,
båtplasser og parkeringsmuligheter få.
Befolkningen i området har alernative områder for utøvelse av
de fleste aktivitetene, med unntak av båtbruk, og at området
er mye brukt til skiturer.
Det fins ingen verneplaner i selve nedbørfeltet, men like sør
for utløpet, ved Svellingsflaket, foreligger planer om
opprettelse av en kystnasjonalpark.
Det foreligger planer om kraftutbygging i området.
Videre foreligger planer om å ta ferskvatn fra Bresjevatn til
et smoltanlegg som er tenkt lokalisert like ved utløpet.
I tillegg vil en eventuell realisering av en indre Lofotveg
mellom Svolvær og Lødingen kunne få konsekvenser for bruken
av området.
En samlet vurdering av Bresjevassdragets verdi for
friluftslivet er at vassdraget er av "middels verdi" for
friluftslivet.
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7.2 SAMMENDRA REISELIV
D

n

r i

Det fins ingen reiselivsbedrifter i eller i nærheten av
vassdraget. Den nærmeste reiselivsbedriften er Offersøy
Feriesenter ca 15 km øst for vassdraget. Bresjevassdragets
nedbørfelt må derfor sies å være av liten verdi for det
lokale reiselivet.
Området må dessuten sies å ha liten betydning for det
regionale reiselivet i dag.
En samlet vurdering av nedbørfeltets betydning for dagens
reiseliv vil da være at denne verdien er "liten".
Fr

'd

r i

liv

Vassdraget ligger ikke innenfor noen av hovedsatsingsområdene/
-prosjektene for reiselivet, verken på nasjonalt nivå eller
på fylkesplan.
Kommunen har generelle målsettinger om en økt satsing på
reiselivet, men planer om bruk av vassdraget i reiselivssammenheng er ikke kjent.
Dersom det blir opprettet en nasjonalpark på Svellingsflaket
som ligger like utenfor Bresjevassdragets utløp, kan også
vassdragets betydning for reiselivet øke.
Det samme gjelder dersom planene om en indre Lofotveg blir
realisert. Dette er imidlertid så usikre planer at de vil
ikke bli tatt hensyn til ved vurderingen av vassdragets verdi
for det framtidige reiselivet.
Vassdragets framtidige betydning for reiselivet vurderes til
å være av "lit n
rdi" for reiselivet.
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174.VESTPOLLVASSDRAGET,
LØDINGEN
KOMMUNE
1 BE I G NH T

MLAND

1.1 ST D AN IV S
Vestpollvassdraget ligger på Hinnøya lengst vest i Lødingen
kommune, på grensen mot Hadsel, Sortland og Kvæfjord
kommuner. Vassdraget munner ut i Vestpollen, den innerste
delen av øksfjorden.
Fig. 1.1 viser områdets beliggenhet

1.2 ATKOMST
Vestpollvassdraget er vanskelig å nå. Mulig atkomst
er med privat båt til Vestpollen eller 2-3 timers gange fra
Lonkanfjorden, Fiskefjorden eller Blokken.

1.3EIEND MSFORH LD
Arealene i Vestpollvassdragets nedbørsområde er alt
overveiende privateid. Mindre arealer er statsgrunn. Selve
vassdraget er tingslyst som eiendom tilhørende et svensk
selskap.

1.4BEF LKNING
Lødingen kommune hadde pr. 01.07.88 et innbyggertall på 2902.
Nabokommunen Sortland hadde ved samme tidspunkt 8241
innbyggere. Det er ingen fastboende i nedbørsområdet.
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2 NATRGRUNNLAG ANDSKAP
2.1 GEOLOGI
B r

nn

lo i

Berggrunnen består av grunnfjell hvor den mest dominerende
bergarten er mangeritt. øst i området fins noe gneis.
Kvar

r

1

i

Det er lite løsmasser i de høyere områdene. Nede i dalene
fins markerte løsmasseavsetninger, dels som havavsetninger,
dels som moreneavsetninger. Noen mindre morener fins i
området.

2.2TOP

GRAF

Vestpollvassdragets nedbørsområde er tilnærmet eggeformet med
et par utposninger i tillegg. Største lengde er ca. 5 km,
mens bredden på vassdraget i snitt er ca. 3 km.
Nedbørsområdet dekker et areal på ca. 19 km2, hvorav ca. 1
km2 er vannareal.
Vestpollvassdraget har en sterkt opprevet fjell- og
tindetopografi. Den høyeste toppen i Lofoten/Vesterålen/
Hinnøyregionen, Møysalen (1266 moh), ligger i området.
Toppen har form som en sal med to pigger som stikker opp på
hver side av breen.
Terrenget er preget av store høydeforskjeller. Fjellsidene er
flere steder stupbratte. Breer fins i områdene rundt
Møysalen. Botner, tinder og egger er tildels godt utviklet.
Under de bratte stupene er blokk- og rasmark vanlig.
Dalene er som oftest trange, med bratte fjellsider og
brefarga vatn i dalbunnene. Vestpolldalen er en U-dal med
flat dalbunn og hvor Vestpollelva meandrerer. Ned mot
Vestpollen fins ei relativt bred strandflate.

2.3 KLIMA
Kystklima med milde vintre og relativt kjølige somre. De
store topografiske variasjonene gir tildels store klimatiske
forskjeller. Årlig nedbørsmengde varierer mellom ca.
1000-1500 mm.
Dominerende vindretning er fra SV.

2.4VEG

TASJ N

Da berggrunnen i området alt overveiende består av sure og
tungtvitrende bergarter, er det for det meste fattig
vegetasjon i området.

2"7

De lavtliggende delene av Vestpollvassdraget tilhører den
m 11 mb r 1 vegetasjonsregion, som er karakterisert av
store myrarealer. I Forkledalen i SV fins våtmarker med et
verdifullt plante- og fugleliv.
Arealet over myrområdene, men under skoggrensa, tilhører
f* 11 k
n
hvor den subalpine bjørkeskogen er
karakteristisk. I Vestpollvassdraget dominerer subalpin
bjørkeskog i fjell-liene og på arealet langs vassdragene.
I flere av liene fins innslag av noe rikere vegetasjon i form
av høgstaude-bjørkeskog.

Lokalt

fins artsrike

lokaliteter,

eksempelvis i ila opp mot Nedre Møysalvatn. Også i
skråningene rundt Nedre Møysalvatn fins innslag av rikere
lauskog.
Skoggrensa i området ligger på ca 200-250 m.
I området omkring Blokkskardet er enkelte næringskrevende
fjellplanter registrert.
I nedbørsområdet fins ca 2 km2 landbruksareal i form av
myr-/skog.
Vatna er næringsfattige.
Området synes å være interessant som typeområde for
Lofoten/Vesterålen.

2.5 NATURGE GRAFISK TILH RI HET
Området ligger i naturgeografisk region 42c, Nordlands
kystalpine region, underavdeling Hinnøyområdet.
Regionen er karakterisert av tindetopografi på
gneisbergarter. Nedbørfeltet til Vestpollvassdraget må sies
å være representativt for regionen.

3 INNGREP
I NEDBRFETET
3.1 EKSISTERENDE INNGREP I MRÅDET
Landbruk
i bruk i Vestpollelvas
nedbørsområde. Tidligere ble områdene innerst i Vestpollen
brukt til utmarksbeite for sau og til förhøsting.
Det er ikke landbruksarealer

Reindrift
Området ligger i et reinbeitedistrikt. Reinen har sjelden
opphold i området, men trekker av og til gjennom området.
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Bebyggelse
Det er ingen bebyggelse i nedbørsområdet. I Husfjorden
fins rester etter bosetting fra 1700-tallet.
An r

inn

Andre inngrep er ikke kjent.
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TEGNFORKLARING
Påvirkning:

Inngrep:

= relativt uberørt
natur

Ingen
Fi . 3.1.1

Inn re

i vassdra et. Gr den av

åvirknin .

3.2 VASSDRAGETS GRAD AV PÅVIRKNING
Vestpollvassdraget er uten inngrep og kan derfor
klassifiseres som et helt uberørt vassdrag.
Fig. 3.1.1 illustrerer vassdragets grad av påvirkning.
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4 FRILFTS IV
4.1VASSDRAGETS

EGN THET

4.1.1VASSDRAGETS

FRILUFTSLIV

TIL J NGELIGHET

Den eksterne tilgjengeligheten til Vestpollvassdraget er
dårlig. Området har ingen veiforbindelse og eneste
atkomstmulighet er med privat båt via Indrefjorden eller
flere timers gange fra nærmeste veg.
Den interne tilgjengeligheten er variabel. Området er stedvis
bratt og uframkommelig mens andre deler av vassdraget er
lettere å nå.

4.1.2FY

ISK E NETHET F R AKTIVITETER

Møysalen, det høyeste fjellet i Vesterålen er et yndet turmål
for de som liker en middels krevende dagstur med lett
friklatring. Også andre deler av vassdraget er godt egnet til
fotturer.
Vassdraget er mindere godt egnet til skiturer da terrenget er
bratt.
Vestpollområdet er rikt på fisk og er godt egnet for fiske.
Det er videre gode forekomster av rype og småvilt i tillegg
til noe elg.
På myrene i Vestpolldalen er det gode forekomster av molte.
Områdene innerst i Vestpollen er godt egnet til teltslagning.

4.1.3TI

RETT LEGG1NG F R FRILUFT LIV

Det er i området gjort få tiltak som kan sies å være
tilrettelegging spesielt for friluftsliv. Følgende tiltak
kan sies å være av betydning for friluftslivet i området:
kjerrevei
sikring av farlige partier
stier
fiskestellstiltak

Kjerrevei
Fra Lonkanfjorden går en kjerrevei opp Norddalen og inn til
det gamle jernmalmbruddet.
ikrin

av farli e

i r

Ved 2 av de vanskeligste passasjene på veien opp til Møysalen
er det hengt opp kjetting for å lette atkomsten. Kjettingen
ble fornyet sise gang i 1985.
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Stier
I området ved Møysalvatna og i de nedre delene av vassdraget
fins enkelte stier.
Fiske

ell

iltak

Inntil 1956 var hele vassdraget fisketomt. Da ble settefisk
fra nabodalføret Djupdalen båret i spann de 5-6 timene det
tok å gå over til Nedre Møysalvatn som var det første vatnet
hvor ørret ble satt ut. Senere ble det satt ut ørret i
samtlige vatn i området.
Leirplass
På nordsida av Nedre Møysalvatn er det en naturlig steinhelle
som kan romme 2-3 personer. Denne blir brukt som
overnattingssted.
I tillegg er sørenden av vatnet mest brukt som teltplass.

4.2 PPLEVELSESMU IGHETER
4.2.i LANDSKAPSKVALITETER/FLRA/FAUNA
Møysalen, den høyeste toppen i Vesterålen, er et
karakteristisk innslag i fjellheimen i Vestpollvassdraget.
I tillegg vil de store variasjonene i landskapet føre til
at området byr på store muligheter for naturopplevelse.
Flora og fauna i området er typisk for regionen.

4.2.2GRAD N AV PÅVIRKNING
Av kap. 3.2 går det fram at vassdraget er så godt som
uberørt. Viser forøvrig til fig. 3.1.1 hvor graden av
påvirkning er skissert.

4.2.3KULTURMINNER
Ved utløpet av nedre Møysalvafn,er det registrert enkelte
kulturminner. Innerst i Vestpollen, nede ved fjorden, er det
funnet spor etter gammel bosetting.
Gruveanleggene under Vestpolltind og stien fra gruva til
sjøen er også interessante kulturminner.
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4. DA ENS RUK
4. .1 BR K RGR PER
Da Vestpollvassdraget ligger lang fra nærmeste bosetting har
vassdraget ingen betydning som n r urområde
Det er tungvint å komme inn i vassdraget hvilket medfører at
det er som dagstur-, helgetur- og ferieturområde området har
størst verdi.
Det er hovedsakelig befolkningefli Vesteråls- og Hinnøyregionen som bruker vassdraget (Lødingen, Harstad, Melbu,
Stokmarknes, Sortland).
I tillegg er det en tendens at stadig flere "villmarks"interesserte vandrere fra resten av landet og fra
utlandet besøker området.

4.3.2AKTU LLE FR UFT AKTIVITETER
Vestpollvassdraget gir rom for flere ulike friluftslivsaktiviteter.
De viktigste friluftslivsaktivitetene som utøves i området er
følgende:
turgåing til fots
fiske
jakt
I tillegg forekommer følgende aktiviteter i noe mindre omfang:
båtturer inn til vassdraget (Vestpollen)
bær- og sopp-plukking
vinterbruk
telt-turer
Under følger en kort beskrivelse av de vanligste
friluftslivsaktivitetene.
Tur °in

ilf

s

Fotturer er den vanligste friluftslivsaktiviteten i
Vestpollvassdraget.
Ifølge lokalkjente er det foruten de som bestiger Møysalen
kun et 20-talls fotturister pr. sommer i de øvrige delene av
vassdraget.
Det er området ved Møysalen som er mest brukt til fotturer (juli-september). Møysalen er den høyeste toppen i
Vesterålen, hvilket gjør den til et populært turmål. Fra
Møysalen har en et sjeldent vidt utsyn. Store deler av
Lofoten og Vesterålen kan besiktiges, og i øst kan Sveriges
høyeste topp Kebnekaise (2127 moh) skimtes selv om avstanden
er 140 km.
Det er ikke tilrådelig å bestige Møysalen uten kjentfolk.
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Vanligste utgangspunkt for turer til Møysalen er
Lonkanfjorden. Derfra går en delvis gjengrodd vei opp
Norddalen inn til et gammelt jernmalmbrudd fra rundt
århundreskiftet. Videre er det vanlig å gå opp Memuruskardet.
Enkelte steder må en gå over bre som kan ha sprekkdannelser.
Fiske
Det er strekningen fra øvre Møysalvatn og ned til sjøen ved
Vestpollen som har størst verdi for fisket.
I øvre Møysalvatn er produksjonen av fisk liten og bestanden
består av lite, men stor ørret. eirretpå 2-3 kg er tatt her.
Det fiskes lite i vatnet.
I Nedre Møysalvatn fiskes ørret av god kvalitet. Størrelsen
er på ca 0,5 kg i gjennomsnittet. Det drives nå et hardt
garnfiske i vatnet, hvilket har medført at størrelsen på
fisken har gått noe ned.
I elva mellom øvre og Nedre Møysalvatn fiskes det ikke.
Det er også fisk i vatn 424 og 584, men på grunn av
vanskelige gyteforhold er produksjonen dårlig. Fisket her er
derfor mer sporadisk.
I følge lokalkjente er det lite fisk i de øvrige vatna i
området. Noe ørret og røye fins imidlertid.
I Vestpollelva er det en bestand av små elveørret, noe
sjøørret og sjørøye. Fisken går bare opp til "Kulpen" hvor
videre passasje oppover blir hindret.
Vestpollelva er ei verdifull gyteelv i en utstrekning på 1,5
km.
Det foregår en god del rovfiske i Vestpollområdet.
Jakt
Det er hovedsakelig småvilt og elg det blir jaktet på i
området. Av småvilt er det hare, lirype og fjellrype det blir
jaktet på. De viktigste områdene for småviltjakt er de
vestlige- og de østlige delene av vassdraget. Omfanget av
jakta er lite.
Det blir årlig felt elg i området, men omfanget på jakta er
uvisst. Det er de
områdene som er de viktigste
elgområdene.
Båtbruk
Det er vanlig å dra med båt inn øksefjorden og til
Vestpollen.
Vinterbruk
På grunn av topografien er det liten aktivitet i området på
vinteren. Foruten at reineierne en sjelden gang drar gjennom
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området på leiting etter villfarne dyr, er det omtrent ikke
mennesker i området på vinteren.

Teltbruk
Innerst i Vestpollen er det vanlig å overnatte i telt.
B

- 1 k in

s

r- o

Ifølge lokalkjente plukkes det en del molte på myrdragene
innenfor Vestpollen. Det er vanlig at folk kommer båtveien
for å plukke molte, og at molteturen kombineres med garnfiske
etter sjøørret og sjørøye ved elveutløpet.
Fig. 4.3.1 viser de viktigste områdene for ulike
friluftslivsaktiviteter.
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TEGNFORKLARINGER
Tilrettele

Friluf sliv areal:
fiskeområder, laksefisk
= fiskeområder,
KA.7

....*•••
•••= turrute til
Møysalen

innlandsfisk
Vesterålen Turlags
turløype (planlagt)

lltiuiti

= jaktområder

43~1

in stiltak:

= elgtrekk
=

utsiktspunkt

Fi . 4. .1 Fri

ftsliv areal. Tilr ttel

in

for friluf sli .
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4• .3

MLANDSR GISTRERING

Befolkningen i regionen Vesterålen - Hinnøya har andre
områder for utøvelse av de friluftslivsaktivitetene som i dag
er vanligst i vassdraget; nemlig turgåing, jakt og fiske.
Lokalbefolkningen nevner områdene Blokkendalen Fiskefjorddalen - Forkledalen som aktuelle erstatingsområder.
Områdets villmarkspreg er imidrtid
ikke så lett å finne
andre steder i regionen. Det er heller ikke enkelt å finne
erstatning for den topptur aktiviteten som skjer til Møysalen.

5 REISELIV
5.1 EKSISTERENDE

REISELIVSBE RIFTER I

MRÅDET

Det fins ingen reiselivsbedrifter i eller i nærheten av
vassdraget i dag. Nærmeste reiselivsbedrift er på Sortland,
15-20 km i luftlinje unna.

5.2 NATURBA

ERTE ATTRAKSJ NER

G AKTIVITETER I

MRÅ ET

Møysalen er den største attraksjonen i området. Som
høyeste topp i Vesterålen, er den et markert innslag i
landskapet. Dette vil alltid være et aktuelt reisemål.
Fjellturene til Møysalen i regi av Vesterålen turlag er et
populært tiltak. Ja, så populært at det ofte er venteliste
for å få være med på turene.
Forøvrig er det fisket i området Nedre Møysalvatn Vestpollen som er den største attraksjonen.

5.3 OMRÅDETS
Lokal

rei

VERDI FOR REISELIVET I DAG
live

Siden det ikke fins reiselivsbedrifter i eller i nærheten av
vassdraget, kan området ikke sies å ha noen spesiell
betydning for det lokale reiselivet.
Re ionale reiselivet
Det er å anta at vassdraget ikke har noen stor betydning for
det regionale reiselivet i dag. Møysalen er et utfartsmål
også for en del turister, men,antallet turister som tar turen
inn i området er pr. i dag ubetydelig.
Muligens vil området ha et potensiale som et viktig
reiselivsmål noen år inn i framtiden.
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6 PLANITASJNENF R VASSDRAT
6.1 K

MMUNA E PLANER

Ali

nin

n

I generalplanen for Lødingen kommune er arealene utenfor
tettstedene disponert som landbruks- og naturområder.
Dette gjelder også for hele Vestpollvassdraget.
Reiseliv

I fylkesplan for Nordland (1988-1991) er Lofoten/Vesterålen
pekt ut som geografisk satsingsområde for reiselivet i
fylket. Vespollområdet ligger i grenselandet mellom
Vesterålen og Hinnøya.
I generalplanen for kommunen blir reiselivsnæringa framholdt
som en av vekstnæringene i kommunen. Kommunen skal utarbeide
en egen reiselivsplan.
V'kti

komm nal

friluftsområd r

Friluftsnemda i kommunen foretok i 1978 en registrering av
verdifulle områder for friluftsliv og naturvern i kommunen.
Av 9 prioriterte områder er Indre øksfjord-Vestpollen tatt
med.
Andr

kommun 1

lnr

Ifølge generalplanen for Lødingen er det foreslått stopp i
hyttebyggingen i Lonkanfjorden, som ligger i utkanten av
Vestpollvassdraget. Det foreligger ikke andre kommunale
planer for Vestpollvassdraget.
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6.2 V RN PLAN R I

RÅD T

L nd
I "Ny landsplan for nasjonalparker" (NOU 1986:13) er det
foreslått å opprette en nasjonalpark i Indrefjord-Msfjord
området.
Det foreslåtte nasjonalparkområdet omfatter ca 120 km2 og
hele Vestpollvassdraget vil da inngå.
Ifølge NOU 1986:13 inneholder området en av de fa, lange
fjordene i fylket som er fri for påvirkning. I tillegg er
området særpreget og har store landskapsestetiske kvaliteter.
Fig. 6.2.1 viser plasseringen av den foreslåtte
nasjonalparken.
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MRÅDET

in

Vestpollvassdraget har et kraftpotensiale på 9,3 GWh. I følge
planene for utbygging er Nedre Møysalvatn tenkt regulert med
10 m senking av vannflata. Vannet er tenkt ført i en rørgate
ned til Vestpollelva hvor en kraftstasjon er planlagt. Fra
kraftstasjonen tenkes en 6 km .1.angkraftledning å gå østover
mot Austpollen. Det vil bli bygget kai ved fjorden og ca 700
m anleggsvei.
Turistfor nin

in

r

ser

Vesterålen Turlag er nylig stiftet. Ifølge løypeutvalget vil
en planlagt turløype ("Fra A til Å") gå tvers igjennom
Vestpollvassdragets nedbørfelt. Trasen er vist på fig.
4.3.1.
Turløypa fra Nordbotn til Møysalen går gjennom vestre del av
området. Videre er det planlagt å merke ei turløype fra
øksfjorden til Møysalen.
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7 SAMMNDRA

K NKL SJ N

7.1 SAMMENDRAG FRILUFT I
Vestpollvassdragets nedbørfelt er ca 19 km2. Det meste av
området er privateid.
Det bor ingen mennesker i nedhørfeltet.
Landskapet er kontrastrikt og gir rom for spesielle
naturopplevelser. Møysalen, høyeste toppen i Vesterålen, er
et markant innslag i området.
Området tilhører naturgeografisk region 42 c; Nordlands
kystalpine region, underavdeling Hinnøyområdet.
Flora og fauna i nedbørfeltet er typisk for regionen.
Området er fullstendig uberørt av tekniske inngrep.
Ekstern tilgjengelighet er dårlig. Avstanden fra veg er stor
og bruk av båt eller flere timers gange er nødvendig for å
komme inn i området.
Intern tilgjengelighet er variabel. Deler av området er bratt
og uframkommelig.
Vassdraget brukes hovedsakelig av lokalbefolkningen på
strekningen Kaldjord - Sigerfjord, og av folk fra regionen/
fylket forøvrig. Den sistnevnte gruppen supplert med andre
turister er de som hyppigst tar,turen til Møysalen. Det er
som dagstur- og helgeturområde vassdraget har størst verdi.
Vanligste friluftslivsaktiviteter i nedbørfeltet er fotturer
bl.a. til Møysalen, fiske, jakt og bærplukking.
Aktuelle tiltak som bedrer mulighetene for friluftsliv i
vassdraget er kjerrevei, stier, fiskestellstiltak og sikring
av farlige partier langs trasen til Møysalen.
Lokalbefolkningen og andre brukere av vassdraget har
alternative områder for de fleste friluftslivsaktivitetene.
Turen til Møysalen er det ikke lett å finne erstatning for.
Arealene i området er kategorisert som landbruks- og
naturområder uten spesiell båndlegging. Ifølge "Ny landsplan
for nasjonalparker" inngår området i en mulig framtidig
nasjonalpark. Vesterålen Turlag har planer om merking av ei
rute tvers igjennom området.
Forøvrig er ingen andre planer for området kjent.
En samlet vurdering av VestpoUvassdragets verdi for
friluftslivet er at vassdragethar "stor verdi" for
friluftslivet.
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7.2 AMM NDRA
D

n

I E I

r

Det fins ingen reiselivsbedrifter i eller i nærheten av
vassdraget. De nærmeste reiselivsbedriftene er på Sortland ca
16 km i luftlinje NV for vassdraget. Vestpollvassdragets
nedbørfelt må derfor sies å være av liten verdi for det
lokale reiselivet.
Området må dessuten sies å ha liten betydning for det
regionale reiselivet i dag.
En samlet vurdering av nedbørfeltets betydning for dagens
reiseliv vil da være at denne verdien er "liten".
Fr m idi

'

l'v

Vassdraget ligger ikke innenfor noen av hovedsatsingsområdene/
-prosjektene for reiselivet, verken på nasjonalt nivå eller
på fylkesplan.
Dersom området får nasjonalparkstatus, (Jfr. "Ny landsplan
for nasjonalparker") vil områdets betydning for reiselivet
øke.
Kommunen har generelle målsettinger om en økt satsing på
reiselivet, men planer om bruk av vassdraget i
reiselivssammenheng er ikke kjent.
Vassdragets framtidige betydning for reiselivet vurderes
til å være av "mid 1 v rdi" for reiselivet.
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8 INFRMASJ SKILDER
Rapporten er basert på informasjon fra følgende kilder:

Befaring i området ikke utført p.g.a. vanskelig
tilgjengelighet og knappe tidsrammer.
n orm

'on f

:

Lødingen kommune
Sortland jeger- og fiskeforening
Vesterålen Turlag
Lokalbefolkningen
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175.GARDSELVA,
ANDP KOMMUNE
1 BELIGENHT

MLAND

1.1STEDSANI E E
Gardselva ligger på nordspissen av Hinnøya, like nord for
grensa mellom kommunene Andøy og Sortland, og like vest for
fylkesgrensa mellom Nordland og Troms. Vassdraget munner ut i
Forfjord.
Fig. 1.1 viser områdets beliggenhet.
1.2 ATKOMST
Området ligger ca. 27 km nord for Sortland, langs Rv-82.

1.3 EIENDMSF RH LD
Arealene i Gardselvas nedbørfelt er privateide.

1.4

FOLKNING

Andøy kommune hadde pr. 01.07.88 et innbyggertall på 6725.
I Forfjordområdet bor ca. 100-200 mennesker.
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2 NATR R NNL

G

ND AP

2.1GEOLOGI
B

r

n

Berggrunnen i området består alt overveiende av omdanna
bergarter, for det meste granittiske gneiser.
Kv rr
Området er rikt på løsmasser fra sedimenttransport fra
innlandsisen.

2.2T

P GRAFI

Gardselvas nedbørsområde er tilnærmet trekantet i formen.
Største lengde er ca. 8 km, mens gjennomsnittlig bredde er
ca. 5 km.
Nedbørsområdet dekker et areal på ca. 36 km2 hvorav ca. 4
km2 er vannareal.
Terrenget øst for Forfjord er preget av ei smal strandflate,
vide U-forma daler, alpine fjell opp i nesten 900 meter og
bratte fjellsider. Under de bratte fjellsidene fins en del
rasmark.
Forfjorden og Finnsæterdalen antas å ha blitt erodert ut av
innlandsisen, som må ha fylt dalene.
Det alpine landskapet preges av å ha vært utsatt for
påvirkning av isen, med dannelse av botner og tinder som
resultat.
Landskapet er storslått og kontrastrikt, alpint og frodig på
samme tid. De myrdekkete dalene som skjærer seg inn mellom
fjellene, er et framtredende landskapselement.
De største myrarealene fins i nedre deler av vassdraget og
innover Lovikdalen. På de våtste myrpartiene fins flere
myrtjern.
Vassdraget omfatter 5 "grener" hvor en rekke mindre vatn
inngår. Foruten Langvatnet som ligger innklemt i en trang
V-dal, fins ingen vatn i de lavere delene av vassdraget.
Vatna ligger et stykke opp i fjellene, i forsenkninger og i
botner.
Finnsætervatnet (284 moh) er det største vatnet i vassdraget.
Flere mindre bekker, fra de bratte fjellsidene rundt, munner
ut i vatnet.
Finnsæterelva går i stryk ned fra Finnsætervatnet. Den bukter
seg gjennom myrlandskapet og med tilførsler av store
vannmasser fra alle sidelvene, blir elva både bred og vannrik
nedover mot Forfjord. Det er de nedre deler av elva som
kalles Gardselva. Gardselva blir krysset av Rv-82 noen hundre
meter fra utløpet i Forfjord.
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2.3 KLIMA
Området har kystklima med milde vintre og relativt kjølige
somre. Arlig nedbørsmengde ca. 1500-2000 mm, hvorav vinteren
har mest nedbør. Vinder fra SV dominerer om vinteren, og
vinder fra 0 på sommeren.

2.4 V ET JON
De ytre delene av Forfjordområdet tilhører en
vegetasjonsregion kalt den mellomboreale region. Denne
regionen er i Nord-Norge karakterisert av store myrarealer.
De nedre delene av vassdraget preges nettopp av myr.
Bakkemyrer er vanlig i området nedenfor Finnsæterholen.
Indre deler av området tilhører fjellskogssonen som domineres
av subalpin bjørkeskog. Det fins mye bjørkeskog i området.
Fjellsidene er dekket av tett bjørkeskog. Bjørkeskog av
blåbærtypen dominerer, men enkelte steder fins småbregne bjørkeskog. Det fins også innslag av rike, høystandepregete
bjørkeskoger, eksempelvis innerst i Lovikdalen.
Finnseterelva/Gardselva har en nesten uavbrutt sone med
bjørkeskog langs bredden.
På tørre partier på myrene fins spredt bjørkeskog i de øvre
delene. I området nedenfor Finnseterholen vokser fjellfuru.
Trærne synes å være relativt gamle, grovvokste og er et
spennende og markert innslag i vegetasjonsbildet.
Under de bratteste fjellsidene fins en del rasmark, med en
mulig interessant rasmarksvegetasjon.
Skoggrensa er de fleste steder rundt 300 m og dannes av
bjørka. Sammenhengende skog fins bare unntaksvis over 300
moh.
Knapt halvparten av arealet ligger over skoggrensa. Her fins
ulike typer fjellvegetasjon.
Finnsætervatnet er næringsfattig med få høyere planter og
liten biomasseproduksjon.

2.5 NATURGE GRAFISK TILH RIGHET
Naturgeografisk region 42c; Nordlands kystalpine region,
underavdeling Hinnøyområdet.
Regionen er karakterisert av tindetopografi på
gneisbergarter.
Nedbørfeltet til Gardselva må sies å være representativt for
regionen.
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3 INNREP I NEDBRF TET
3.1 EKSISTERENDE N REP I MRÅD T
Landbruk
I nedre deler av vassdraget fins et par bruk med dyrka- og
dyrkbare arealer.
I tillegg skjer en omfattende nydyrkning SØ for Gardselva.
Flere hundre mål myrarealer er i ferd med å bli
jordbruksareal.
Området er tidligere mye brukt,som beiteområde for sau, men i
dag går få sau i området.
Området er en del av Vestre Hinnøy reinbeitedistrikt som har
et reintall på ca. 500 vinterdyr. Langvassdalen, Lovikdalen
og området langs Eideselva er reinbeiteområder.
Strekningen Lovikdalen - Rophaugen er en viktig flyttelei for
rein.
En del vedhogst skjer i området. Flere steder er relativt
store arealer med bjørk tatt ut, blant annet i Lovikdalen.
Trevirket er kjørt ut over myra. Traktortrasen er synlig.
Bebyggelse
I nedre deler av vassdraget, lang Rv-82 og langs vegen til
Nyheim fins 10-12 mindre gårder/hus med fast bosetting.
Det er også en del fritidsbebyggelse i området langs vegen
innover mot Finnsæterholen. Muligens fins ca. 15 hytter i
området Langvatnet-Finnsæterholen. I tillegg ligger ei hytte
ved elvemøtet Finnsæterelva/Lovikdalen.
Veger
Rv-82 krysser vassdragets nedre del. I tillegg går en
bygdaveg 2-3 km oppover til Finnsæterholen.
Grustak
I nedre del av vassdraget, langs vegen til Finnsæterholen
fins flere grusavsetninger som blir utnyttet.
Kraftlinjer
En kraftlinje går tvers igjennom området fra nord til sør.
Gjerder
Flere gjerder (sauegjerder ?) er observert i nedre deler av
vassdraget.
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I området mot Forfjorddalengåt et reingjerde som brukes ved
innsamling av rein.
På fig. 3.1.1 er de observerte inngrepenekartfestet.
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3. VA DRA TS G A A PÅVIRKNIN
Store deler av vassdraget må sies å være relativt uberørt.
Det er de nedre deler av vassdraget og området innover i
Langvassdalen som er påvirket av ulik former for inngrep.
Fig. 3.1.1 illustrerer påvirkningsgraden av vassdraget.

4 FRILUFTSLIV
4.1VASSDRAGET GNETHET F R FRI FTSLIV
4.1.1VASSDRAGET TILGJENGELIGHT
Både ekstern- og intern tilgjengelighet til Gardselvas
nedbørfelt er relativt god. Rv-82 krysser området og vegen
inn til Finnsæterholen medfører at det er lett å nå de
sentrale delene av vassdraget.

4.1.2FYSISK EGNETHET F R AKTIVITET R
Gardselvas nedbørfelt er godt egnet for en rekke friluftslivsaktiviteter.
Området er godt egnet for turer til fots og på ski. Terrenget
er allsidig og det er muligheter for variasjon i terrengtyper
og vanskelighetsgrader. Det er videre mulig å ta lengre
skiturer over til andre dalfører.
Det lakseførende vassdraget, både elva og flere av vatna, er
godt egnet til fiske. Også innlandsfisk av god kvalitet fins
i vassdraget.
Det er bra med elg og småvilt i området, så mulighetene
for jakt er gode.
Området har rike forekomster av molte og i tillegg fins mye
blåbær, men lite tyttebær.

4.1.3TILRETTELEGGINGF R FRILUFTSLIV
En del tiltak som er gjort i området er med på å bedre
mulighetene for allmennheten for å kunne drive friluftsliv i
området. Formålet med disse tiltakene har bare unntaksvis
vært å tilrettelegge for friluftsliv.
I Gardselvas nedbørfelt har følgende bidratt til økte
muligheter for friluftslivutøvelse:
veg til Finnsæterholen
parkeringsmuligheter
stier/løyper
fiskestellstiltak
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Ve

il Finns

rh

en

Vegen medfører at tilgjengeligheten til de indre delene av
vassdraget er god. Fra vegens ende er det relativt
flatt terreng innover i området. Vegen blir ikke brøytet
lengre enn til bebyggelsen vinterstid.
Pa kerin

m li he

r

Ved enden av vegen til Finnsæterholen er det plass til ca.
8-10 biler. Forøvrig er det mulig å parkerelangsdenne vegen
flere steder sommerstid. Vinterstid, når vegen ikke brøytes
lengre enn til bebyggelsen, et,det store parkeringsproblemer
langs vegen. Det er ingen oppatbeiding av parkeringsplassen
hvilket medfører parkering langs vegen. Dette er til stor
ulempe for de som bor i området og for bussen. Det bør være
en høgt prioritert tilretteleggingsoppgave å få opparbeidet
en vinter-parkeringsplass ved enden av vegen.
Sti- o

lø

er. Merkin

Fra enden på vegen til Finnsæterholen går et tydelig tråkke
over myra mot NO. Stedvis er plater lagt ut på de våteste
partiene. Staker, sannsynligvis vintermerking, markerer
trasen. Stien går ca. 3-4 km inn til Finnsætervatnet. Stien
er ikke merket.
Det går også et tråkk innover Lovikdalen og over til
Eikefjelldalen. På begge sider av Langvatnet og ned
Langvassdalen går også en tydelig sti.
Fi k

isilak

Det skjer et omfattende fiskekultiveringsarbeide i
vassdraget, spesielt i Gardselva. Det er Forfjord
Grunneierforening som er ansvarlig for fiskestellstiltakene,
og som også driver registering av fisket.
Av aktuelle tiltak kan nevnes utsetting av yngel, bygging av
terskler etc. I løpet av 1987 ble det satt ut 80.000 yngel av
laks og det aller meste som ettsomrig settefisk. Også yngel
av sjøørret er satt ut.
Ved utsetting av yngelen blir et stort antall yngel
finneklippet. Gjenfangst av finneklippet fisk blir
registrert.
Ved vegen inn til Finnsæterholen er det oppslått ei
informasjonstavle med opplysninger om fisket i vassdraget og
hvor en får kjøpt fiskekort. Av reglene kan nevnes at fiske
er tillatt i perioden 1/6 - 31/8 og kun med stang fra land.
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4.2 PPLEVE SE MULIGHETER
4.2.1 LANDSKAP K A ITETER/FLRA/FA NA
Landskapet er storslått og kontrastrikt og gir rom for
naturopplevelser.
Nedbørfeltet er i tillegg relativt stort (36 km2) og består
av et mangfold av landskapstyper.
Floraen i området er stort sett typisk for regionen, muligens
noe mer variert. Innslaget av gamle fjellfuruer spredt over
store areal samt noe rikere bjørkeskogstyper er det s om
kommer i tillegg til det mer typiske.
Området er relativt rikt på fisk og vilt. Dette er viktige
faktorer for mulighetene for allsidige naturopplevelser.

4.2.2 GRADEN AV PÅVIRKNING
Som nevnt under kap. 3.2 må store deler av vassdraget sies å
være relativt uberørt. Det er de nedre delene av vassdraget
og Langvassdalen som er påvirket av ulike former for
inngrep. Viser forøvrig til fig. 3.1.1 hvor graden av
påvirkning er skissert.

4.2.3 KULTURMINNER
Kulturminner som bidrar til økt opplevelsesverdi i vassdraget
er ikke kjent.

4.3 DAGENS BRUK
4.3.1 BRUKERGRUPPER
Området blir først og fremst benyttet av lokalbefolkningen i
Forfjord og omegn. Etter utsagn fra lokalkjente blir området
i stadig større grad også brukt av befolkningen i hele
regionen, spesielt fra området Sortland - Andenes.
I tillegg er det en del hyttefolk og enkelte mer tilfeldige
turister som bruker området. Områdets gode tilgjengelighet
gjør at en del gjennomgangsfarende stopper opp og bruker
området på ulike måter.
For befolkningen i Forfjordområdet er de nedre deler av
området et viktig n r urområde.
Befolkningen som naturlig sogner til området er relativt
liten, (ca. 100-200 mennesker) og det er heller ikke så mange
hytter i området. Det er derfor ikke så mange i antall som
bruker området for nærmiljøaktiviteter.
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Som
t
m å
har Forfjordområdet betydning langt utover
den lokale. Området blir brukt av befolkningen i området
Sortland - Andenes og må sies å ha regional betydning som
dagsturområde.
Området er også et viktig h 1
r r°de for den samme
befolkningsgruppen. Det fins ca. 15 hytter i området, men
ellers fins ikke andre overnattingsmuligheter i selve
vassdraget. Det er som dagstur- og helgeturområde har størst
betydning.

4. .2 AKTUE LE FRI UFTSLIV AKTI ITETER
Forfjordområdet gir rom for mange friluftslivsaktiviteter.
De viktigste aktivitetene som utøves i området er følgende:
turgåing til fots
skigåing
fiske
jakt
I tillegg forekommer følgende aktiviteter i noe mindre omfang:
bærplukking
roing på Langvatnet
naturstudier/fotografering
Fig. 4.4.1 viser de viktigste ,ffirådene
for ulike friluftslivsaktiviteter.
Tur åin

ilft

En av de mest utbredte friluftslivsaktivitetene i området i
sommerhalvåret er turgåing. De fleste som går tur i området
kombinerer fotturen med fiske.
Det er området fra der vegen slutter og til Finnsætervatnet
som er mest benyttet. I tillegg er det vanlig å gå tur
over til Eikefjelldalen eller gjennom Langvassdalen.
De fleste fjelltoppene i området kan nås uten klatreutstyr,
men det er ikke så vanlig at turgåerne bestiger toppene.
Skigåing
Vinterstid er området mye brukt til skiturer. Det åpne
landskapet og de vide dalene gjør terrenget godt egnet til
skiturer. Det er liten rasfare i området.
Fiske
Vassdraget er et populært fiskeområde, og er ett av flere
lakseførende vassdrag i Andøy kommune.
Laksefisken går fra Forfjord opp Gardselva til Langvatnet.
Både laks og sjøørret går opp.
Det meste av laksefisket skjer på strekningen Finnsætervatnet
Finnsæterelva - Langvatnet - Gardselva.
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I Finnsætervatnet, Trollvatnet, Rismålsvatna og Knurrvatnet
fins innlandsørret.
Jakt
Noe småviltjakt drives i området. Det er spesielt
bjørkeskogsliene langs Langvatnet, i Lovikdalen,
Finnsæterdalen og Eidesdalen som er jaktterrenget.
Det vil i nær framtid bli søkt om å få oppretta et elgvall i
området da det fins en god del elg. Bestanden er i
ferd med å bli så stor at den,med fordel kan beskattes.
Bærplukking
Det fins mye molter og blåbær i området, men tyttebær fins
det mindre av.
3diå

5
61

-
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TEGNFORKLARING
Tilrett le
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4.3.

MLAND

EGISTRERIN

Befolkningen i Forfjord har flere store naturområder i sin
nærhet. For enkelte aktiviteter som turgåing, skigåing og
jakt fins områder som kan erstatte Gardselvas nedbørfelt. Når
det gjelder fiskemuligheter, er det få vassdrag i nærheten
som kan erstatte vassdraget.
Regionalt betraktet skiller også Gardselva seg ut med de gode
fiskemulighetene som fins. Ikke mange vassdrag i regionen er
lakseførende og har i tillegg gode muligheter for
innlandsfiske. Det er heller ikke så mange andre steder hvor
fiskekultiveringsarbeidet drives såpass seriøst som i dette
vassdraget.

5 REISELIV
5.1 EKSISTERENDE

REISELIVSBEDR:FTER I

MRÅDET

Det fins ingen reiselivsbedrifter i Forfjordområdet.
Tidligere ble det drevet en campingplass med hytter i
Forfjord, men denne er ikke i drift nå.
Nærmeste overnattingsmulighet er da i Sortland (ca. 26 km
sørover) eller i Risøyhamn (ca. 25 km nordover).

5.2 NATURBASERTE

ATTRAKS

NER

G AKTIVIT TER I

MRÅDET

Naturen i området er i seg selv en attraksjon. Det allsidige
og særegne landskapet gir rom for naturopplevelser og en
rekke friluftslivsaktiviteter. Det synes forøvrig å være
fisket som er det største "trekkplasteret" i området. Det er
ingen elementer i naturen som er av spesiell verdi for
reiselivet.
Området er blitt brukt til arena for norgesmesterskap for
stående fuglehunder.

5.3

MRÅDETS VERDI FOR R ISELIVET I DAG

Lokale r iselivet
Da det ikke fins lokale reiselivsbedrifter i eller nær
vassdraget, kan området ikke sies å ha noe betydning for det
lokale reiseliv.
Re ional

r i

livet

Området antas å ha en viss betydning for det regionale
reiselivet. Området ligger sentralt mellom Sortland og
Andenes og er lett tilgjengelig. Muligheter for en rekke
friluftslivsaktiviteter, inkludert gode fiskemuligheter, gjør
området til et aktuelt reisemål. Mest sannsynlig fungerer
området som et delmål, som sammen med andre attraksjoner
vil virke tiltrekkende på en del turister.
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6 PLAN1TUASJNNFRVA SDRAET
6.1 MM NALE PLANER
Ar aldi

on rin en

I generalplanen for Andøy kommune (1979-1990) er arealer
utenom utbyggingsområdene (tettstedene) disponert som
landbruks-o n turområd r. Dette gjelder også Gardselvas
nedbørfelt.
I generalplanen er Langvatnet tatt med som et viktig område
for innlandsfiske.
Det er ikke utarbeidet soneplan/reguleringsplan for noen
deler av vassdraget.
Fritidsbeb

el e

Ifølge generalplanen (1979-1990) er det i Langvassdalen
planlagt et hyttefelt (1111).I tillegg er 2 hyttefelt i de
nedre deler av området, ved Storholen, planlagt (1112og 1113).
Planer om n rin

utviklin

som

rører v ss ra

Reindrift
Det er framkommet ønske fra flere samiske familier om å få
øke antallet rein i Vestre Hinnøy reinbeitedistrikt fra 500
vinterdyr til ca. 800 dyr. Formannskapet har (1980) stilt seg
positiv til overflytting av rein, og dermed en økning i
antallet beitedyr.

Reiseliv
Ifølge generalplanen er det fra kommunalt hold blitt nedlagt
et betydelig arbeid for å utvikle denne næringa. Det er for
planperioden ikke laget noen samlet plan for utvikling av
reiselivet i kommunen eller i deler av kommunen.

6.2 VERNEPLANER
Naturvernområde
Fylkesmannen i Nordland, miljøvernavdelinga, har registrert
en del av området som et spesielt viktig naturvernområde. Det
er den spesielle furubestanden i området som skal vurderes.
Området inngår i EDNA (EDB-register over naturvernområder)
som område nr. 1871-023.
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Kvar

r eo o i

forekom

e

Innerst i Forfjorden fins et 20-talls mindre randmorener på
tvers av fjordens lengderetning. Enkelte av disse grenser til
vassdragets nedbørsområde. Morenene, som er av en spesiell
morenetype (De Geermorener) er vurdert å ha høy verneverdi
både i lands- og regional sammenheng. Tilsvarende morener
fins antakelig ikke andre steder i landet.

6.3 ANDRE PLAN R/ NSK R F R OMRÅDET
r

lantefor

Skogforvaltningen driver forsøk med granplanting på myr i
området.
Forøvrig er ingen andre planer som kan påvirke vassdraget
kjent.

7 SAMMENDRAGG K NKLUSJN
7.1 SAMMENDRAG FRILUFTSLIV
Gardselvas nedbørfelt er ca 36 km2. Arealene er privateide.
Landskapet er storslått og kontrastrikt, alpint og frodig på
samme tid. Landskapet er karakteristisk for regionen og gir
rom for ulike naturopplevelser.
Området tilhører naturgeografisk region 42 c; Nordlands
kystalpine region, underavdeling Hinnøyområdet.
Floraen i området er typisk for regionen, med unntak av store
arealer med gammel grovvokst fjellfuru.
Nedre deler av vassdraget er påvirket av ulike inngrep, mens
store deler av området er relativt uberørt av inngrep.
Ekstern- og intern tilgjengelighet til Gardselva må sies å
være god.
Det er hovedsakelig folk fra Forfjordområdet og befolkningen
på strekningen Sortland - Andenes som er brukere av
vassdraget. Området er et viktig nærtur-, dagstur- og
helgeturområde.
De vanligste friluftslivsaktivitetene som utøves i
nedbørfeltet er turgåing til fots og på ski, fiske, jakt,
bærplukking og båtturer på Langvatnet.
Tiltak som bedrer mulighetene for friluftsliv i vassdraget er
vegen til Finnsæterholen, parkeringsmuligheter, fiskestellstiltak og stier/løyper i områdt.
Befolkningen på strekningen Sortland - Andenes har flere
store naturområder i sin nærhet. For lokalbefolkningen i
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Forfjord er Gardselvas nedbørfelt uerstattelig som
nærturområde.
Det fins planer om ytterligere hyttebygging i området.
Forøvrig er ingen andre planer som kan påvirke vassdraget
kjent.
En samlet vurdering av Gardselvas verdi for friluftslivet er
at vassdraget har "stor verdi" for friluftslivet.

7.2 SAMMENDRAG RE SELIV
Da ens reiseliv
Det fins ingen reiselivsbedrifter i eller i nærheten av
vassdraget. De nærmeste reiselivsbedriftene ligger ca 25 km
unna, i Risøyhamn eller på Sortland.
Gardselvas nedbørfelt er et attraktivt natur- og
friluftslivsområde. Vassdraget'nå derfor sies å ha en viss
betydning for det lokale reiselivet.
Den samme vurderingen må da også kunne gis for det regionale
reiselivet.
En samlet vurdering av Gardselvas betydning for dagens
reiseliv vil allikevel være at denne verdien er av "liten"
verdi.
Framtidi

reiseliv

Vassdraget ligger i Vesterålen som sammen med Lofoten er
ett av de 5 nasjonale hovedsatsingsområdene for reiselivet.
I tillegg er Lofoten/Vesterålen ifølge fylkesplanen for
Nordland, 1988-1991, vedtatt å være et geografisk
satsingsområde for reiselivet.
Andøy kommune har dessuten målsettinger om en økt satsing på
reiselivet. Selv om mange interessante prosjekter/tiltak er i
gang eller er planlagt, er ikke konkrete planer om bruk av
Gardselvas nedbørfelt i reiselissammenheng kjent.
Denne brede satsingen på reiselivet i kommunen og i
regionen/fylket må antas å gi resultater i form av økt
turisme og dermed en økt etterspørsel etter områder for
rekreasjon og friluftsliv.
Vassdragets framtidige betydning for reiselivet vurderes
derfor til å være av "middels" verdi for reiselivet.
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176.ÅELVA,ANDP KOMMUNE
1 BELIGGNHET G MLAND
1.1STEDSANGIVELSE
Åelva ligger sentralt på østsida av Andøya, like
nord for Åse. Vassdraget munner ut i Andfjorden.
Fig. 1.1 viser områdets beliggenhet.

1.2 ATKOMST
Området ligger ca. 63 km nord for Sortland og ca. 43 km nord
for Risøyhamn. Rv-82 krysser Ålvas utløp.

1.

EIENDOMSF RH LD

Arealene i nedbørsområdet er privateide. Ånes grunneierlag
forvalter området.

1.4BEF

LKNING

Andøy kommune hadde pr 01.07.88 et innbyggertall på 6725.
Åse - Dverberg - Nordmela-området har en befolkningsmengde på
ca 1100-1200.
FinnebiZrn
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NN A
2 NATURGR

AND AP

2.1 GEOLOGI
Ber

lo i

r nn

Området ligger i grenseområdet mellom basisk gabbro og sur
granitt, hovedsakelig granitt. Muligens fins innslutninger av
kalk. Et belte av kambrosilurske bergarter går fra Skogvoll
til Dverberg.
Kvar

re

oi

Breavsetninger, bl.a. morener av stor verneverdi fins i
området.

2.2T

P GRAFI

Åelvas nedbørsområde er tilnærmet trekantet i formen.
Største lengde er ca. 8 km mens gjennosnittlig bredde er ca.
4-5 km. Nedbørsområdet dekker et areal på ca. 42 km2 hvorav
ca. 6 km2 er vannareal.
Karakteristisk for landskapet i dette området er de vide
myrområdene med grunnfjell som stikker opp og danner
fjellområdene med daler og vatn. Vassdraget ligger i utkanten
av de store myrområdene.
Nedbørfeltet ligger klemt mellom fjell som når opp i drøyt
600 moh. Hovedvassdraget strekker seg fra myrområdene ved
Grunnvatnet til Ånesvatnet. Ånesvatnet er det største vatnet
i vassdraget og dekker et areal på ca 3,5 km2. Derfra renner
Åelva et par kilometer før den munner ut i Andfjorden ved Å.
Det største sidevassdraget er Bødalselva som kommer fra et
større fjellområde i vest. Ved foten av de tildels bratte
fjellene, med Rismålstinden (618 moh) som den høyeste, ligger
Bødalsvatnet (56 moh). Vatnet får tilførsler fra 3-4 mindre
vatn i fjellene som omgir vatnet. Området rundt Bødalen er
den mest alpine delen av vassdraget. Bødalselva har jevnt
fall ned mot myrområdene i dalbunnen. Der slynger den seg i
utallige kroker før den munner ut i elva mellom Grunnvatnet
og Ånesvatnet.
NV for Anesvatnet ligger Åberget (578 moh) og i dette området
ligger Stortindvatnet (232 moh) om er det høyestliggende
vatnet i vassdraget.
SV for Ånesvatnet kommer en mindre sidedal, Tækndalen.
Ved foten av Breidtinden (494 moh) ligger Tækndalsvatnet som
også munner ut i Ånesvatnet.
Ånesvatnet er omgitt av store myrområder, spesielt i Sø.
Utallige små og store myrtjern ligger spredt på myrene.
Forøvrig omgis Anesvatnet av dyrka mark og beiteområder.
Flere steder langs vatnet fins små lune viker med sandstrand.
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2.3 KLIMA
Området har kystklima med milde vintre og relativt kjølige
somre. Årlig nedbørsmengde er på ca. 700-1000 mm. Vinder fra
SV dominerer om vinteren, mens østlige vinder er vanligst på
sommeren.

.4 VEGETA J N
Store deler av Åelvas nedbørfelt tilhører den mellom oreal
vegetasjonsregion. Denne regionen er i Nord-Norge
karakterisert av store myrarealer. Den treløse
myrvegetasjonen er den typiske vegetasjonen i dalbunnen på
begge sider av Ånesvatnet.
Arealene over myrområdene tilhører f'ell k
on
hvor
subalpin bjørksskog dominerer. I Ånesområdet fins store
bjørkeskogsarealer opp mot fjellet. Også innslag av storvokst
bjørkeskog iblanda osp og rogn. Bjørkeskogen er stort sett av
blåbærtypen, men også noe lågurt- og høgstaude-bjørkeskog er
observert.
Enkelte områder er tilplantet med gran. De eldste
granplantefeltene er i følge grunneier fra 1949.
Vegetasjonen i de bratte grasbakkene opp mot Åberget er
sterkt preget av beiting og et interessant kulturlandskap er
dannet. Vegetasjonen består av enkelte tregrupper, områder
med store bregner, einerbakker og store grasdekte arealer.
Skoggrensa går enkelte steder opp i ca. 300 m, og dannes av
bjørk.

2.5 NATURGE GRAFI K TILH RIGHET
Området

tilhører

naturgeografisk

region

42 d; Nordlands

kystalpine region, underavdeling Andøya.
Regionen er karakterisert av forholdsvis små høyder og
utbredte lavlandsområder som er mye dekket av myr. Området
har særegen geologi med Jura-Kritt avsetninger.
Nedbørfeltet til Åelva må sies å være
regionen.

representativt

for
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3 INNGREPI NEDB RF TET
.1 EKSIT

NNRPI

ND

MÅD T

Landbruk
På nordsida av Ånesvatnet ligger 2-3 bruk. I tillegg ligger
et par bruk langs vegen inn til Skavdalen. Dette er
hovedsakelig mindre bruk med sauehold som viktigste
driftsform. Ca. 1000 sau beiter i området. I tillegg er det
enkelte bruk som har kyr.
Omfattende nydyrking skjer ved Ånes, mellom fylkesvegen og
Ånesvatnet.
En god del vedhogst skjer i området ved Svandalen.
Granplantefelt fins flere steder i området. De første
arealene ble tilplantet i 1949, og da ble ca. 25.000 planter
satt ut. Senere er nye områder tilplantet. Det fins ingen sag
for å skjære opp tømmeret på Andøya. Distriktet har ingen
erfaring i tømmerproduksjon.
Torv tas fortsatt ut, bl.a. på myrene mellom Grunnvatnet
og Ånesvatnet. Torvtykkelsen i området er på ca. 1,5 m.
(5 "lompa") Spor etter tidligere torvtekt flere steder på
myrene, blant annet langs Åelva.
Torv trørdk•

n

På myrene i den østlige delen av området er det et
industrområde hvor det skjer produksjon av torvstrø.
Enoksen Torvindustri har vært i virksomhet der i 3 år.

Bebyggelse
I tillegg til ca. 10-15 faste boenheter i området fins
enkelte andre hus/bygninger. I Bødalen fins hustuftene igjen
fra et mindre bruk som ble fraflyttet i 1919. Det fins ca. 30
hytter i området. De fleste hyttene ligger på østsida av
Ånesvatnet.

Veger
Fylkesvegen mellom Å og Nordmela går tvers igjennom området.
Denne har et par mindre forgreininger til Skavdalen og
Svandalen. I tillegg går en veg fra Åse inn i sørlige deler
av vassdraget, inn mot Tækndalen. Det går også en vegstump
inn til grustakene ved Åråsen.

Grustak
Langs fylkesvegen mellom Å og Nordmela fins et par mindre
grustak. Ved Åråsen ligger 2 større grustak.
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Kraftlinjer
Flere store kraftlinjer krysser vassdraget. Ei linje går
tvers igjennom området fra NV til SØ, og følger i hovedsak
fylkesvegen. Ei linje går fra S-Vtil NØ, og denne krysser
Åelva i østlige deler av området. I tillegg fins en del
telefonlinjer og ved Ånes fins en kortere strekning med
gatelys.
For r n

in

Enkelte deler av vassdraget er påvirket av utslipp fra
jordbruk og bebyggelse og kan sies å være noe forurenset.
Dette gjelder nedre deler av Skavdalselva, ned mot
Grunnvatnet, og deler av Ånesvatnet.
På fig. 3.1.1 er de observerte inngrepene kartfestet.

3.2 VASSDRAGETS

GRAD AV PÅVIRKNING

Åelvas nedbørfelt er relativt sett mye påvirket av ulike
inngrep De områdene som kan sies å være mest uberørte,
er de vestlige områdene, eller,fjellområdene rundt
Bødalsvatnet. I tillegg er fjellområdet i øst, Åberget,
relativt uberørt av inngrep.
Fig 3.1.1 illustrerer påvirkningsgraden av vassdraget
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4 FR LUFTSLIV
4.1VASSDRAGETS EGNETHET F R FRILUFTSLIV
4.1.1VASSDRAGETS TI GJENG IGHET
Både ekstern- og intern tilgjengelighet til Åelvas nedbørfelt
er god. Rv-82 krysser Åelva ved utløpet. I tillegg går en
fylkesveg gjennom området på tvers. Det er lett å komme til
alle deler av nedbørfeltet.

4.1.2FYSI K EGNETHET FOR AKTIVITETER
Åelvas nedbørfelt har mange kvåliteter som friluftslivsområde.
Området er først og fremst et fiskeområde for laksefisk. I
tillegg er de vestlige delene av vassdraget godt egnet til
fotturer og skiturer i et allsidig skogs- og fjellterreng.
Avatnet er et fint rekreasjonsområde. Vatnet er godt egnet
til vannbaserte friluftslivsaktiviteter som bading, båtbruk,
brettseiling 0.1.
Det er gode forekomster av molte og vilt i området, men
høsting av dette er stort sett forebeholt grunneierne.

4.1.

TILRETTEL GGING F R FRIL FTSLIV

Det er i området gjort få tiltak som kan sies å være
tilrettelegging spesielt for friluftsliv.
I Åelvas nedbørfelt har følgende bidratt til økte muligheter
for friluftslivsutøvelse:
veger
parkeringsmuligheter
stier/løyper
fiskestellstiltak
Veger
Fylkesvegen mellom Å og Nordmela som går tvers igjennom
området. Denne, samt de mindre kommunale vegene til
Skavdalen, Svandalen og Teekndalen,gjør at tilgjengeligheten

til de fleste delene av vassdraget er meget god. Disse vegene
blir dessuten brøytet om vinteren.
P rk rin

mul

h

r

Ved utløpet av Åelva er det en parkeringsplass like ved
vegen. Ellers er det mulig å parkere flere steder langs
fylkesvegen mellom Å og Nordmela.
Det er også mulig å parkere langs Avatnet, men der står ofte
campingvogner parkert. Vinterparkeringsplasser blir ikke
opparbeidet i området.
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Stier o

1

er

Fra Svandalen går en sti til Bødalsvatnet. Det går også en
sti fra Skavdalen opp mot Åberget. Fra endepunktet på vegen
til Tækndalen går en sti opp til Tækndalsvatnet.
I Nupenområdet som grenser til Åelvas nedbørsområde, går en
merket sti.
Fi kes ellstiltak
Det er Å-Ånes og Svandalen fiskeriforening i samarbeide med
Andøya jeger- og fiskeforening som står for fiskekultiveringstiltakene i området.
Kultiveringen består stort sett av garn- og rusefiske etter
røye, samt utsetting av lakseyngel.
Informasjonstavle om fisket i vassdraget er plassert ved
krysset Rv-82/fylkesvegen, ved Åelvas utløp.

4.2

PPLEVELSESMULIGHETER

4.2.1LANDSKAP

KVALITETER/FLORA/FAUNA

Landskapet er på mange måter typisk for regionen med store
myrområder omgitt av tildels høge fjell. Landskapet i Åelvas
nedbørfelt er kanskje noe mer variert enn det som er vanlig
på Andøya idet de fleste landskapstypene er representert i
området. Åvatnet er med sitt store vannareal et særpreget
innslag i landskapet. Den mangfoldige naturen gir rom for
ulike naturopplevelser.
Vegetasjonen i området er frodigere enn i regionen forøvrig.
I tillegg er vegetasjonen tildels interessant grunnet en stor
grad av kulturpåvirkning.
Faunaen i området er typisk for regionen.

4.2.2GRADEN

AV PÅVIRKNING

I kap. 3.2 går det
inngrep i relativt
fjellområdene samt
uberørte delene av

fram at vas'sdrageter påvirket av ulike
stor grad. Det er de vestlige
området ved Åberget i øst, som er de mest
vassdraget.

Fig. 3.1.1 illustrerer påvirkningsgraden av vassdraget.

4.2.3KULTURMINNER
Ved Åse fins noen gamle hustufter av lokal, kulturhistorisk
verdi. Forøvrig er ingen kulturminner av betydning for
opplevelsesmulighetene i vassdraget kjent.
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4. DA EN

UK

4.3.1BR KERGR PPER
Åelvas nedbørfelt er et vassdrag hvor det uten nærmere
undersøkelser er vanskelig å si hvilke brukergrupper det er
som bruker området mest.
Lokalbefolkningen, eller befolkningen på strekningen Åse - Å
Ånes - Nordmela, er hyppige brukere av vassdraget til ulike
friluftslivsaktiviteter. Andre brukere er hyttefolket og folk
fra andre steder på Andøya, ikke minst fra Andenes.
Området hevdes å være det viktigste lakseførende vassdraget i
regionen. Dette medfører at området i stadig større grad blir
brukt av den øvrige befolkningen på Hinnøya og i Vesterålen,
og av mer langveisfarende turister.
For befolkningen i området Åse - Å - Ånes - Nordmela er deler
av vassdraget et viktig n r uromr° . Området gir rom for
flere ulike friluftslivaktiviteter i nærmiljøet.
I tillegg til den viktige funksjonen som nærturområde, er de
vestlige delene av området mye brukt som dagstur- oa
h 1 eturområd av befolkningen på hele Andøya.
Det fins relativt mange hytter i området, og i sommerhalvåret
er mange campingvogner plassert langs Ånesvatnet.
Bødalsområdet er en del brukt som helgeturområde med
overnatting i telt.
Vassdraget har betydning både s..om
nærtur-, dagstur- og
helgeturområde. Muligens er det som dagsturområde at området
har størst verdi.

4.3.2AKTUE LE FRI FTS IVSAKTIVITETER
Ånesvassdraget gir rom for flere ulike
friluftslivsaktiviteter. De viktige aktivitene som utøves
i området er følgende:
turgåing til fots
skigåing
fiske
jakt
I tillegg forekommer følgende aktiviteter i noe mindre omfang:
bær- og sopp-plukking
bading
roing
kano/kajakkpadling
naturstudier/fotografering
Under følger en kortfattet beskrivelse av de viktigste
aktivitetene:

316

Tur åin

il f ts

Vestlige deler av området, Bødalsområdet og fjellområdene
der, er et mye benyttet turområde. De fleste toppene i
området kan bestiges og flere er populære mål for turen. Det
er vanlig å kombinere fotturen med fiske i Bødalsvannet eller
i de høyereliggende, mindre vatna.

Skigåing
De vestlige delene av vassdraget blir mye benyttet til
skiturer. Av lokalkjente blir området betegnet som det mest
brukte skiutfartsområde på Andøya, og er av regional
interesse som skiutfartsområde.
Det er videre vanlig å gå på ski til Bødalsvannet for så å
fiske på isen.

Fiske
Ånesvassdraget er i generalplanen anført som ett av de 3
vassdragene i kommunen som har best fiskebestand. Ånesvatnet
er plassert som et verdifullt fiskeområde. Dette gjelder også
Bødalsvatnet, Grunnvatnet og elvene mellom.
Fiske er muligens den friluftslivsaktiviteten som har flest
utøvere i Ånesvassdraget.
Ånesvatnet, Åelva, Grunnvatnet og Bødalsvatnet er
lakseførende og er svært populære fiskeområder. Både laks og
sjøørret går opp i disse delene av vassdraget.
I Bødalsvatnet fins i tillegg til sjøørret og laks, også
innlandsfisk; ørret og røyr. Bødalsvatnet er et meget
populært fiskeområde. Flere leir- og bålplasser langs bredden
vitner om dette. Det fiskes og'S.å
en del i Storvatnet og i
Tækndalsvatnet samt i 8-10 mindre vatn hvor det også er fisk.
I Stortindvatnet fins en bra ørretbestand.
Isfiske forekommer på Avatnet og på Bødalsvatnet. Isfiske
etter røyr er av lokalbefolkningen ansett som like viktig som
lakse- og ørretfisket om sommeren. Andøy Jeger- og
fiskeforening arrangerer årlige isfiskekonkurranser på
Ånesvatnet. Spesielt ved påsketider er isfiske en populær
aktivitet. Fiskeinteressene i vassdraget ivaretas av Å-Ånes
og Svandalen fiskeforening. Det er også samarbeid med Andøy
jeger- og fiskeforening om kultiveringstiltak.

317
Jakt
Med brua til Andøya kom også reen til øya. Dette har gått
sterkt utover harebestanden. Det jaktes derfor lite på hare i
området idag. Ifølge lokalkjente er harebestanden nå i ferd
med å ta seg opp igjen. Det er mest rype det jaktes på.
I det avmerkete området på kartet, fig. 4.3.1 jaktes det
middels til mye. I dette området er det flere grunneiere og
dette gjør at flere "slipper til" for å jakte. I
Bødalsområdet er det bare én grunneier og det jaktes
forholdsvis lite i dette området.
B r- o

so

ukkin

Det plukkes store moltemengder i området. Også mye sopp fins,
blant annet store forekomster av kantarell. Her som andre
steder i Nord-Norge er det liten tradisjon i å utnytte
soppen.
Båtbruk
Roturer på Anesvatnet er en vanlig aktivitet. Det er ikke så
mange som bruker kano eller kajakk, selv om forholdene ligger
godt til rette for det.
Brettseiling forekommer, men dette er heller ingen vanlig
aktivitet i dag.
Bading
Anesvatnet er et populært badeområde. På nordsida av vannet
er det sandbunn og 9ode forhold for bading. Vannet holder
vanligvis ca. 15-16uC på sommeren. Bading skjer også i
Bødalsvatnet.
Fig. 4.4.1 viser de viktigste områdene for ulike
friluftslivsaktiviteter.
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4. .3 M ANDSR GIST ERING
Befolkningen i området Å-Nordmela har ingen andre områder
i lokalmiljøet som kan erstatte Åelvas nedbørfelt. For
utøvelsen av enkelte aktiviteter kan man finne andre områder.
Når det gjelder aktiviteter som fiske, bading og skigåing er
det vanskelig å finne andre områder lokalt.
Åelvas nedbørfelt er dessuten et av de få lakseførende
vassdragene på Andøya. Det er få vassdrag i regionen som kan
erstatte dette.
Fjellområdene i de vestlige delene av vassdraget er blant de
få større, sammenhengende fjellområdene på Andøya. Disse
områdene er av regional betydning, ikke minst som tur- og
skiutfartsområde.
Ånesvatnet er et av de største vatna på Andøya, og den
sentrale beliggenheten gjør at området har regional betydning
også for ulike vanntilknytta aktiviteter.

5 REISELIV
5.1 EKSISTERENDEREI ELIVSBEDRIFTERI MRÅDET
Det fins ingen reiselivsbedrifter i eller i nærheten av
Åelvas nedbørfelt. Nærmeste overnattingsmulighet er
følgende:
Dv rb

°rd

Stedet ligger ca 8 km nordover langs Rv-82 fra Åelvas utløp.
Utleie av rom.
Ri

h mn

°rd

Stedet ligger ca 13 km sørover langs Rv-82 fra Åelvas utløp.
Utleie av rom.
Rei

liv b dri

er

å A denes

På Andenes, 37 km nord for Åelvas utløp er det flere
overnattingsmuligheter, bl.a. følgende:
2 hoteller
Ungdomsherberge
Campingplass m/hytter
in

n

Ån

v

n t

Langs Ånesvatnet er det på mindre avkjøringer parkert flere
campingvogner. Det var flere steder satt opp skilt med
opplysning om at camping, eventuelt plassering av campingvogner, bare var tillatt i inntil 2 døgn sammenhengende.
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5.2 NAT

RBASERTE ATTRAKSJ NER -G AKTI ITETER I

MRÅDET

Åelvas nedbørfelt er et område med naturkvaliteter som gir
rom for naturopplevelser og er utgangspukt for en rekke
friluftslivsaktiviteter.
Det er fine muligheter for fotturer, jakt- og skiturer i
området. Ånesvannet er attraktivt for bading og båtbruk. Det
er allikevel fiskemulighetene, og da først og fremst fisket
etter laks, som er hovedattraksjonen i området.
Andøy jeger- og fiskeforening arrangerer årlige isfiskekonkurranser på Ånesvatnet.

5.3 OMRÅDETS

VERDI F R REISELIVET I DAG

Lokale reis l'vet
Det er ingen reiselivsbedrifter i nærheten av vassdraget, men
innenfor en radius på 15 km fiPner vi 2 reiselivsbedrifter, i
Dverberg i og Risøyhamn. Det antas at laksefisket i Åelvas
nedbørfelt er såpass attraktivt at det trekker en del
turister til de lokale reiselivsbedriftene.
Re ionale reiselive
Området antas å ha en viss betydning for det regionale
reiselivet. Ved siden av de øvrige attraksjonene på Andøya
kan Åelvas nedbørfelt være medansvarlig for at turister
kommer til området.

6 PLANSITUASJONEN
F R VASSDRAGET
6.1 K

MMUNALE PLANER

Arealdi

nerin

n

I generalplanen for Andøy kommune (1979-1990) er arealer
utenom utbyggingsområdene (tettstedene) disponert som
landbruks- o naturområder. Dette gjelder også for store
deler av Ånesvassdraget.
Det er ikke utarbeidet soneplan eller reguleringsplan for
noen deler av vassdraget.
Områdene rundt Åelvas nedre halvdel, lia på nordsida av
Åseåsen og sørhellinga av Åberget er pekt ut som arealer som
er potensielle dyrkningsarealer. Det foreligger dessuten
planer om kultiveringstiltak (kanalisering og pløying) for
moltebær.
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ro ram f

H ndlin

fril f

liv

Friluftsnemda har utarbeidet et handlingsprogram for
friluftsliv for kommunen. (Miljøvern- og friluftsnemda, 1980)
På slutten av 1988 fikk Andøy kommune statsmidler for å
utføre tilretteleggingstiltak for fiske for handicappede ved
Ånesvatnet.
rit'dsb b

ls

Ifølge generalplanen for Andøy (1979-1990) er det i området
planer om ca. 100 nye fritidshus i planperioden. I lia øst
for Grunnvatnet er det planlagt et hyttefelt (1115).Også i
området vest for Ånesvatnet - i lia opp mot Tækndalen og ved
Tækndalsvatnet er det planer om et større hytteområde (H6) og
(1118).Da verken hytteplanen eller "Naturforvaltning i
kommuneplanen i Andøy" er ferdigbehandlet, vil dette kun være
planer.
Vannkilde
I generalplanen er det foreslått at Mølnvatnet like NØ for
nedbørsområdet blir ny vannkilde for området. Det foreligger
også planer om å benytte Stortindvatnet som ny vannkilde for
Nordmelaområdet.
R i

liv

v*klin

Ifølge generalplanen er det fra kommunalt hold blitt nedlagt
et betydelig arbeide for å utvikle reiselivsnæringa. Det er
for planperioden ikke laget noen samlet plan for utvikling av
reiselivet i kommunen eller i deler av kommunen.
Det er fra kommunalt hold antydet at det kan bli aktuelt å
anlegge en campingplass ved Ånesvatnet.

6.2 VERNEP ANER
Kv r

r

olo iske for koms

r

Det er 2 områder innenfor nedbørsområdet som har stor
kvartærgeologisk verneverdi.
Det ene er avsetningene ved Ånes som består av mektige rygger
opp til 50 m høye, av breavsatt sand og silt uten innslag av
mornemateriale.
Den andre forekomsten er en 1 km lang morenerygg ved Åråsen,
SØ for Ånesvatnet. Ryggen som også demmer opp Ånesvatnet,
består av grov sand og grus.
Fig. 6.3.1 viser beliggenheten til disse områdene.
I tillegg er Aholmen som grenser mot vassdraget i øst,
foreslått som naturreservat (våtmarksområde).
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6.3 ANDRE

PLANER/ NSKER F R

Re ional

friluf sområd r

MRÅDET

Fylkesmannen i Nordland, miljøvernavdelingen, har registrert
en del av området som et spesielt viktig friluftsområde.
Området inngår i FRIDA (Friluftsområdedata) og er på ca. 6000
da. Fig. 6.3.1 viser avgrensningen av området. Tilgrensede
dette området er også et annet område (1871-210, Nupenområdet)
som også er registrert som et spesielt viktig friluftsområde.
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7 AMMENDRA G K NKLUSJN
7.1 AM EN RAG FRILUFT LIV
Åelvas nedbørfelt er ca 42 km2. Arealene er privateide.
Landskapet er karakteristisk for området; store myrarealer og
høge fjell, men er mer variert enn de fleste andre steder på
Andøya. Landskapet må derfor sies å gi rom for ulike naturopplevelser og friluftslivsaktiviteter.
Området tilhører naturgeografisk region 42 d; Nordlands
kystalpine region, underavdeling Andøya.
Floraen i området er mer variert enn det som er typisk for
regionen. I tillegg fins en interessant kulturpåvirket
vegetasjon i deler av vassdraget.
Store deler av området er påvirket
vestlige og de østlige arealene er
påvirkning har noen mindre bruk,og
området. I tillegg går flere veger

av ulike inngrep, men de
relativt upåvirket. Størst
annen fast bebyggelse i
gjennom området.

Ekstern- og intern tilgjengelighet til Åelvas nedbørfelt er
god.
Brukergruppen av Åelvas nedbørfelt er sammensatt. Både
lokalbefolkningen, den øvrige befolkningen på Andøya og folk
fra Vesterålen er brukere av vassdraget. I tillegg kommer
øvrige turister inn som aktuelle brukere av vassdraget.
Området er både et viktig nærturområde og et mye brukt
dagstur og helgeturområde.
De vanligste friluftslivsaktivitetene i nedbørfeltet er
fiske, turer til fots, skiturer, jakt og bærplukking. Avatnet
er godt egnet til vannbaserte friluftslivsaktiviteter som
roturer, annen båtbruk og til bading. Fine sandstrender, lune
viker og odder for teltslagning, caravansetting og rasting
gjør området verdifullt for rekreasjon og friluftsliv.
Tiltak som bedrer mulighetene for friluftsliv i vassdraget er
parkeringsmuligheter, fiskestellstiltak, stier og løyper.
For befolkningen på Andøya er området en del av det viktigste
friluftslivsområdet på øya, men andre områder for utøvelse av
de fleste friluftslivsaktivitetene fins. Når det gjelder
fiske er vassdraget det beste lakseførende vassdraget på
Andøya og kanskje i hele Vesterålen.
Det foreligger mange planer for vassdraget. Det er planer om
3 hyttefelt i nedbørfeltet, potensielle dyrkningsarealer er
pekt ut og planer for en campingplass foreligger. Videre er
det planer om vern av to kvartærgeologisk interessante
områder i nedbørfeltet.
En samlet vurdering av Åelvas verdi for friluftslivet er at
vassdraget har "meget stor verdi" for friluftslivet.
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7.2 SAMMENDRAG
Da ens rei

REISELIV

liv

Det fins ingen reiselivsbedrifter i eller i nærheten av
vassdraget. De nærmeste reiselivsbedriftene er Dverberg
Gjestegård, ca 8 km nord for vassdraget og Risøyhamn
Gjestegård ca 13 km sør for vassdraget.
Den lakseførende Åelva er med på å trekke turister til
området. Åelvas nedbørfelt må derfor sies å være av en viss
interesse for det lokale reiselivet.
Den samme vurderingen må da også kunne gis for det regionale
reiselivet.
En samlet vurdering av Åelvas betydning for dagens reiseliv
vil da være at denne verdien er av "middels verdi".
Framtidi

rei eliv

Vassdraget ligger i Vesterålen som sammen med Lofoten er ett
av de 5 nasjonale hovedsatsingsområdene for reiselivet.
I tillegg er Lofoten/Vesterålen ifølge fylkesplanen for
Nordland for perioden 1988-1991 vedtatt å være et geografisk
satsingsområde for reiselivet.
Dessuten har kommunen målsettinyer om en økt satsing på
reiselivet. Mange interessante prosjekter/tiltak er i gang
eller er planlagt. Planer om bruk av Åelvas nedbørfelt i
reiselivssammenheng er imidlertid ikke kjent.
En slik bred satsing på reiselivet i kommunen og i
regionen/fylket må antas å gi resultater i form av økt
turisme og dermed en økende etterspørsel etter områder for
rekreasjon og friluftsliv.
Vassdragets framtidige betydning for reiselivet vurderes
derfor til å være av "stor verdi" for reiselivet,
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8 NF RMA
Rapporten er basert på informasjon fra følgende kilder:
B f

'

In

m

m

d

2 .

n fr :

Andøy kommune
Reiselivsbedrifter på Andøya
Lokalbefolkningen
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177.MELAELVA,
ANDØYKOMMUNE
1 BE IGGNHET G M AND
1.1 STEDSANGIVELE
Melaelvas nedbørfelt ligger sentralt på vestsida av Andøya.
Vassdraget munner ut i havet ved Nordmela.
Fig. 1.1 viser områdets beliggenhet.

1.2 ATKOMST
Området ligger ca. 75 km nord for Sortland. Like nord for Åse
forlates Rv-82 og fylkesvegen mot Nordmela følges.

1.3EIEN OMSF RH LD
Arealene i Melaelvas nedbørsområde er privateide.

1.4BEF

LKNING

Andøy kommune hadde pr. 01.07.88 et innbyggertall på 6725.
Nordmelaområdet har ca. 400 inpbyggere.
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NNLAG G LAN KAP
2 NATURGR
2.1 GEOLOGI
B r

runns

1

'

Bergrunnen består av gneiser og andre omdanna bergarter av
ulik sammensetning og opprinnelse, eks. amfibolett, megatitt
mm. I SØ forekommer et område med sure dypbergarter,
granitter og granodioritt.
Kvar

r eol

i

Enkelte grus- og sandavsetninger, samt flere
morenerygger fins i området.

2.2T

P GRAFI

Melaelvas nedbørfelt er langt og smalt i formen. Største
lengde er ca. 8 km mens bredden i gjennomsnitt er 2 km.
Nedbørsområdet dekker et areal på ca. 16 km2 hvorav ca. 4 km2
er vannareal.
Melavassdraget ligger på ei strandflate og er preget av
vide myrområder og våtmarker ut mot havet, men inneholder
også et alpint landskap i sør. Der stikker grunnfjellet opp
og danner utkanten av et større fjellområde som strekker seg
tvers over Andøya.
Vassdraget ligger inneklemt i en relativt trang, flat dal
omkranset av fjell opp i 5-600 m. I vest kneiser Blåtind
(553 moh). Mot nord og mot havet åpner landskapet seg og
nedre del av vassdraget omgis av store myrområder. Terrenget
er åpent og utsatt for vær og Vind.
Vassdraget består av 4 små og store vatn som ligger på linje
fra Finnkongdalsvatna i sør (57 moh) til Melavatnet i nord
(14 moh). Kortere elvestrekninger forbinder vannene. På
myrområdene mellom Nøssdalsvatnet (22 moh) og Melavatn fins
flere mindre vatn og myrtjern. Fra Melavatnet bukter Melaelva
seg gjennom lange myrstrekninger, før den munner ut ved
tettstedet Nordmela.

2.3 KLIMA
Området har kystklima med milde vintre og relativt kjølige
somre. Årlig nedbørsmengde er ca. 1000-1500 mm. Vinder fra SV
dominerer om vinteren, østlige vinder er vanligst på
sommeren.

2.4VEGETASJON
Store deler av Melaelvas nedbørfelt tilhører den mellomboreale vegetasjonsregionen, gbm i Nord-Norge er
karakterisert av store myrarealer. Mesteparten av myrarealet
innen Melavassdraget er treløst, men mindre skogpartier,
treholt og spredte trær fins. Langs bekker og elver fins en
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del krattskog. En stor del av myrene er fattige
jordvannsmyrer med stort innslag av molte.
Arealet over myrområdene tilhører f'ell ko
subalpine bjørkeskogen dominerer.

nen hvor den

Fjellsidene er dekket av bjørkeskog, alt overveiende
blåbærbjørkeskog. Bjørkeskogen er sterkt preget av
kulturpåvirkning og er flere steder erstattet av grasog einerbakker oppetter de bratte liene. I bjørkeskogen
forekommer innslag av andre lauvtrær som rogn og selje.
Et par granplantefelt er registrert. Skoggrensa går opp i ca.
300 m. innerst i dalen. Ut mot kystfjellene synker den ned i
200 moh. Områdene over fjellskogsonen tilhører den alpine
region hvor blåbærhei og viersamfunn er vanlige
plantesamfunn.

2.5 NAT

RGE GRAFISKE TI HØRIGHET

Området tilhører naturgeografisk region 42 d; Nordlands
kystalpine region, underavdeling Andøya.
Regionen er karakterisert av forholdsvis små høyder og
utbredte lavlandsområder som er mye dekket av myr. Området
har særegen geologi med Jura-Kritt avsetninger.
Nedbørfeltet til Melaelva må sies å være representativt for
regionen.

3 INNGREP
I NEDBRFELTET
3.1 KSI T R NDE INNGR P

MRÅDET

Landbruk
Det ligger et par bruk i utkanten av nedbørsområdet, ved
Middagsfjellet. Ett av brukene er et relativt stort
nyreisningsbruk og en omfattenrdenydyrking har skjedd på
myrene vest for fylkesvegen ved Middagsfjellet. øvrige deler
av området er mye brukt som beiteområde. I dag går beitedyr;
storfe og sau helt inn til Finnkongdalsvatnet.
Området er undersøkt m.h.t. beiteverdi og er funnet å være et
godt beiteområde. Tidligere beitet ca. 3500 sauer i område.
På begge sider av Nøssdalsvatnet hogges en del bjørk til ved.
Torv tas fortsatt ut på myrene ved Melavatnet om enn i mye
mindre målestokk nå enn tidligere. Overalt fins spor etter
tidligere torvtekt.
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Bebyggelse
Ved Middagsfjellet fins 5 husstander. I tettstedet Nordmela,
hvor vassdraget munner ut, er elva omkranset av bebyggelse.
Her bor ca. 400 mennesker.
Ved Nøssdalsvatnet ligger 30 nytter spredt langs hele vannet,
mens bare ei hytte ligger lengre inn, ved Finnkongdalsvatn.
Veger
Fylkesvegen mellom Å og Nordmela går tvers igjennom de nedre
østlige deler av området. Ved Nordmela krysser fylkesvegen
som følger vestkysten av Andøya. I tillegg går en kommunal
veg på vestsida av Melavatnet inn til Nøssdalsvatnet.
Fra Middagsfjellet går en kjerreveg inn til østsida av
Nøssdalsvatnet.
Kraftlinjer
Ei kraftlinje krysser området i utkanten av Nordmela.
Vannkilde
Nøssdalsvatnet er i dag drikkevannskilde for Nordmela. Dette
båndlegger arealer som ville vært ypperlige til
fritidsformål. Det er ønske om at Stortindvatnet i Åberget
skal bli ny drikkevannkilde for området.
Forur nsnin
Melavatnet/Melaelva og de øvrige delene av vassdraget er
preget av relativt mye forurensning. Åelva er helt brun og
vatnet har dårlig siktedyp. Tidligere (inntil for ca. 2 år
siden) ble Melavatnet brukt som vannkilde for befolkningen og
fiskeindustrien på Nordmela, men p.g.a. forurensningen ble
Nøssdalsvatnet ny vannkilde. Også Nøssdalsvatnet er noe
forurenset. Befolkningen må i perioder koke drikkevannet.
Kildene til forurensningene er ikke fastlagt, men kommunal
kloakk og landbruksforurensning synes å være hovedkilden i
tillegg til tilførsel av næringsstoffer fra omgivelsene.
Gårdene ved Middagsfjellet er kontrollert m.h.t. siloavrenning og denne var i orden. Lenger ned i vassdraget går
fremdeles mye av den kommunale kloakken urenset ut i elva.
På figur 3.1.1 er de observert6 inngrepene kartfestet.

3.2 VASSDRAGETS

GRAD AV PÅVIRKNING

Nedre deler av Melaelvas nedbørfelt er mye påvirket av
inngrep.
Området sør for Nøssdalsområdet er det mest uberørte, men
også her fins kulturpåvirkning i form av noen hytter og
beitepåvirka vegetasjon.
Fig. 3.1.1 illustrerer påvirkningsgraden av vassdraget.
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4 FRILUFTSLIV
4.1VASSDRAG

TS EGNETH T F R FRILUFTS IV

4.1.1VASSDRAGETS

TILGJENGELIGHET

Ekstern tilgjengelighet til Melaelvas nedbørfelt er god.
Vassdraget ligger ca 10 km vest for Rv-82, og fylkesvegen fra
går gjennom de østlige delene av området.
Intern tilgjengelighet er også god. I tillegg til fylkesvegen
går en kommunal veg inn til sentrale deler av vassdraget i
vest.

4.1.2FYSISK

EGNETHET FOR AKTIVITETER

Melaelva er godt egnet for utøvelse av en rekke
friluftslivsaktiviteter.
Et variert landskap med store, flate områder, skogkledte
lier og høge fjell gjør området godt egnet for turer til fots
og skiturer. I tillegg er vassdraget et fint fiskeområde med
både laksefisk og innlandsfisk. Det er i tillegg godt med bær
og vilt i området, men disse ressursene er i stor grad
forbeholt grunneierne.
Melavassdraget er ideelt for vannbaserte friluftslivsaktiviteter, for et allsidig båtbruk og bading. Det er lett å
komme ned til vatna med båt.

4.1.3 TILRETTELEGGING FOR FRILUFTSLIV
Det er i området ikke gjort tiltak som kan sies å være
tilrettelegging spesielt for friluftsliv.
Av andre forhold som kan være med på å bedre mulighetene for
friluftsliv i området er følgende:
parkeringsmuligheter
stier/løyper
klopper over bekker
Parkerin

muli heter

Det er ikke opparbeidet offentlige parkeringsplasser
området. Det er allikevel muligheter for å parkere ved
Middagsfjellet og ved enden av vegen på vestsida av
Nøssdalsvatnet. Ellers er det mulig å parkere langs
fylkesvegene flere steder.
Stier o

lø

r

Fra vegen forbi gårdene ved Middagsfjellet går et par
kjerreveger/stier inn til nord- og sørenden av
Nøssdalsvatnet. Det går også en sti fra enden av vegen på
vestsida av Nøssdalsvatnet og sørover til Finnkongdalsvatnet.
Over et par mindre bekker ved Nøssdalsvatn er det bygd et par
klopper.
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4.2 PP E LS S LIGH TER
4.2.1LANDSKAPSKVALITETER/FLORA/FAUNA
Landskapet i området er variert, fra store myrflater ned mot
havet i nord til spisse tinder i sør. Den store variasjonen i
landskapstyper gir rom for ulike naturopplevelser.
Vegetasjonen er typisk for regionen, men stedvis frodig og
med en utpreget kulturpåvirknng. Faunaen i området er typisk
for regionen.

4.2.2GRADEN AV PÅVIRKNING
I kap 3.2 går det fram at Melavassdraget er påvirket av
inngrep i relativt stor grad. Bare de sørligste områdene er
mindre påvirket.
Fig. 3.1.1 illustrerer påvirkningsgraden av vassdraget.

4.2.3K LTURMINNER
Andøy kommune er spesielt rik på fornminner. Kommunen
samarbeider med Tromsø museum om en registrering av
fornminner.
Ved Nordmela fins en gammel gårdshaug av kulturhistorisk
verdi.

4.3 DAGENS

K

4.3.1BRUKE GR PPER
Det er hovedsakelig lokalbefolkningen på Nordmela som bruker
vassdraget til friluftsliv og rekreasjon. Også hyttefolket er
en viktig brukergruppe i tillegg til folk fra andre steder på
Andøya. Det er ikke så mange utenfor Andøya som benytter
området.
For befolkningen på Nordmela er Melaelvas nedbørfelt et
viktig n r urområd . Hele nedbørsområdet ligger i en radius
av 6 km fra tettstedet. Området er lett tilgjengelig og gir
rom for flere friluftsaktiviteter.
I tillegg til den viktige funksjonen som nærturområde, er
området også brukt som da sturo råde av befolkningen på
Nordmela og tilgrensende bygder. Søndagsutfarten er størst.
Da det er et relativt stort antall hytter i området (ca. 30
hytter) blir området av hyttebefolkningen brukt som
også. Ifølge lokalkjente er det ikke mange
r mrå
h 1
andre enn de som har hytte i området som overnatter der.
Området er spesielt mye brukt ved påsketider.
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4. .2AKTUE

LE FR1

FTSAKTIVITETE

Melavassdraget gir rom for flere ulike friluftslivsaktiviteter. De viktigste friluftslivsaktivitetene som utøves
i området er følgende:
turgåing til fots
skigåing
fiske
jakt
I tillegg forekommer følgende aktiviteter i noe mindre omfang:
bærplukking
bading
roing
kano/kajakkpadling
naturstudier/fotografering
Under følger en kort beskrivelse av de viktigste aktivitetene:
Tur °in

til f t

Det er de øvre delene av vassdraget, fra Nøssdalsvannet og
sørover at folk går mest på tur. Videre er det flere som
starter turen i Nordmelavassdraget og går inn i fjellområdene
sørvest for vassdraget. De fleste toppene som omgir
vassdraget kan bestiges. Det er vanlig å kombinere fotturen
med fiske i de øverste

vatna.

Skigåing
På vinteren går folk mye på ski i området. For lengre
skiturer er det mulig å gå videx.einn i Nupen området og i
det mest benytta skiutfartsområdene på Andøya.
Hytteeierne går ofte på ski inn til hyttene sine.
Skøyter
Skøyteløping på Melavatnet var tidligere en vanlig aktivitet,
men i dag er det sjelden at noen går på skøyter på vatna.
Fiske
Fiske er en av de mest utbredte friluftslivsaktivitetene i
Melavassdraget.
Laks og sjøørret går opp i Melavatnet og i Nøssdalsvatnet.
Det fiskes etter disse edle fiskeslagene både i vatna og i
elvene.
Røyr og innlandsørret fiskes i alle vatna i vassdraget og i
bekkene mellom. Det er Nøssdalsvatnet som er det mest brukte
fiskeområdet.
På grunn av forurensning er fisket gått tilbake i Melavatnet
og i Melaelva. Det fiskes derfor ikke så mye her som
tidligere.
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På vinteren fiskes det på isen på Nøssdalsvatnet og på
Finnkongdalsvatna. Tidligere ble Melavatnet også mye brukt
til isfiske, men er lite brukt til dette i dag.
Jakt
Det drives noe småviltjakt etter hare og rype i området.
Bær- o

so

- lukkin

Det er mye bær i området (molte, blåbær, tyttebær) som for en
stor del blir utnyttet. Private grunneiere stenger området
for all ferdsel i moltetida. Det er heller ikke lov å fiske i
vassdraget i denne tida.
Det er få som plukker sopp i området, til tross for
forekomster av bl.a. kantarell.
Båtbruk
Det er mange som har robåter på Nøssdalsvatnet, både av
hytteeierne og av lokalbefolkningen. Det er ingen tradisjon i
kano- eller kajakkpadling i vassdraget. Melavatnet er i
tillegg uegnet for brettseiling da vatnet er for gtunt og
steinete.
Bading
Nøssdalsvatnet og Melavatnet er båndlagt som
drikkevannskilder for Nordmela. Bading er derfor ikke
tillatt. Det er kun i Finnkongdalsvatna at det er tillatt å
bade.
Fig. 4.3.1 viser de viktigste områdene for ulike
friluftslivsaktiviteter.

4.3.3 MLANDSRE ISTR RING
For befolkningen på Nordmela er området av stor verdi som
nærturområde. Det er få områder så nært tettstedet som kan
dekke de funksjonene som vassdraget har i friluftslivssammenheng. Området ligger nært tettstedet og det er mulig å
ta turer inn i området eller ta utgangspunkt i området for
lengre turer innover i fjellene. I tillegg er deler av
området gode fiskeområder.

TEGNF RK ARIN
areal:

Friluftsliv

fiskeområder,
lakseførende

in

Tilrettele

3===

10

stil

ak:

bilveg

parkering
= fiskeområder,
innlandsfisk

= kjerreveg

= jaktområder

- sti

Fi . 4. .1

Fril ftslivs real. Tilrettele

in

for friluf

liv
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5 REISELIV
5.1 KSISTERENDEREISELIVSBEDRIFTERI MRÅDET
Det fins ingen reiselivsbedrifter i eller i nærheten av
vassdragets nedbørsområde. Innenfor en radius på 30 km fra
vassdraget fins følgende reiselivsbedrifter:
S ave v rna tin
Nyoppretta overnattingssted ca. 15 km nord for Nordmela. Rom
til leie og campingplass.
Dv rber
e °rd
Stedet ligger ca. 15 km øst for Nordmela, ved Rv-82. Leie av
rom.
Ri ø hamn
s
ård
Stedet ligger ca. 27 km sør for Nordmela, i Risøyhamn, ved
Rv-82.

Bl ik R r uer
Overnattingssted på Bleik, ca. 22 km nord for Nordmela. Rom
med felles kjøkken, stue, vaskerom, dusj etc.
Rei eliv b dr'fter å Andene
Andenes ligger ca. 29 km nord for Nordmela.
Her fins flere reiselivsbedrifter.
2 hoteller
Ungdomsherberge
Campingplass med hytter

5.2 NATURBASERTEATTRAKSJ NER 'OlkG
AKTIVITET R I MRÅDET
Melavassdraget har naturkvaliteter som gir rom for
naturopplevelser og er utgangspunkt for en rekke
friluftslivsaktiviteter. Allsidigheten i naturen og i
mulighetene for aktiviteter er områdets største attraksjon.
ko voll nat rre rva ligger inntil vassdragets nordende.
Med de store botaniske og ornitologiske verneverdier som fins
der, er området en attraksjon.

5.3 MRÅDETS VERDI F R REISELIVET I DAG
Lokal

rei eliv

Det er ingen reiselivsbedrifter i eller i nærheten av
vassdraget, men innenfor en radius på 30 km finner vi flere
reiselivsbedrifter. Det er lite sannsynlig at Melavassdraget
har noen stor betydning for disse reiselivsbedriftene.
R

ional

r 's liv t

Hvorvidt Melavassdraget har betydning for det regionale
reiselivet er vanskelig å si. Antakelig vil det være andre
attraksjoner og aktiviteter på Andøya som i større grad
trekker turister til kommunen. Men en skal ikke se bort fra
at fiskemulighetene og da spesielt laksefisket i Mela-
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vassdraget, kan være et trekkplaster for folk fra andre deler
av Andøya og fra regionen forøvrig.

6 PLANSITUASJONN F R VASSDRAGET
6.1 KOMMUNALE PLANER
AREALDISPONERINEN
I generalplanen for Andøy kommune (1979-1990) er arealene
utenom utbyggingsområdene (tettstedene) disponert som
landbruks- og naturområder. Foruten de arealene som kommer
inn under soneplanen for nedre deler av vassdraget (soneplan
U4; Nordmela) gjelder dette også for Melavassdraget. De siste
200 m av vassdraget må sees i sammenheng med
reguleringsplanen for tettstedet Nordmela.
Området mellom Nøssdalsvatn og fylkesvegen, nord for
Middagsfjellet er pekt ut som arealer med potensiell
dyrkingsverdi. Det samme gjelder myrarealene mellom Nordmela
og Melavatnet.
Handlin s ro ram for friluftsliv
Friluftsnemda har utarbeidet et handlingsprogram for
friluftsliv for kommunen. (Miljøvern- og friluftsnemda i
Andøy, 1980)
Fritid be

els

Ifølge generalpalanen (1979-1990) er det planlagt et
hyttefelt (H9) i sørenden av Nøssdalsvatnet.

6.2 VERNEPLANER
Na urvernområd
Like vest og nord for området ligger Sko voll naturreservat
(70 km våtmarksområde). Reservatet omfatter utløpet av
Melavassdraget. Området har store botaniske og ornitologiske
verneinteresser.
Kvartær eolo iske forekomster
Ved Storhaugen er det en endemorene med stor kvartærgeologisk
verneverdi. Storhaugen er 1,5 km og har en største høyde på
46 moh., som gjør den markant i det flate myrlandskapet.
Morenen består av sandig materiale med steinblokker, og er
sannsynligvis avsatt av innlandsisen under et breframstøt fra

Sø

.

I tillegg grener et par andre verneverdige morener;
Steinvalsraet og Høgraet, til området.
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6.3 ANDRE PLANER/ NSKER FOR OMRÅDET
Ingen andre planer/ønskerfor bruken av Melavassdrageter
kjent.

7 SAMMENDRAG
G KONKLUSJON
7.1SAMMENDRAG

FR LUFTSLIV

Melavassdragetsnedbørfelt er ca 16 km2. Arealene er
privateide.
Landskapet er karakteristiskfor området, store myrarealer,
skogkledte lier og høge fjell. Landskapet må sies å gi rom
for ulike naturopplevelserog friluftslivsaktiviteter.
Området tilhører naturgeografiskregion 42 d; Nordlands
kystalpine region, underavdelingAndøya.
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Floraen i området er typisk for r'egionen,men store deler av
området har en interessant, kulturpåvirket vegetasjon.
Store deler av nedbørfeltet er påvirket av ulike inngrep. De
sørligste delene er minst påvirket. Størst påvirkning har
fast bosetting og flere veger innen området.
Både ekstern- og intern tilgjengelighet til Melavassdraget er
god.
Det er hovedsakelig lokalbefolkningen på Nordmela og
hyttebefolkningen i området som er brukere av vassdraget. I
tillegg er de sørligste delene vinterutfartsområde for store
deler av befolkningen på Andøya. Nedbørfeltet er først og
fremst et viktig nærtur- og dagsturområde.
De viktigste friluftslivsaktivitetene i nedbørfeltet er
fiske, turer til fots, skiturer, båtturer, jakt og
bærplukking.
Tiltak som bedrer mulighetene for friluftsliv i vassdraget er
parkeringsmuligheter, stier/løyper og klopper over bekker.
For befolkningen på Andøya er Melavassdraget en del av det
viktigste vinterutfartsområdet på øya. I tillegg er
vassdraget et viktig fiskeområde. Allikevel må det sies at
alternative områder for utøvelse av de fleste
friluftslivsaktivitetene fins. Områdets betydning som
nærturområde er imidlertid ikke lett å erstatte.
Det foreligger planer om ytterligere hyttebygging ved
Nøssdalsvatnet. Videre er det planer om vern av et
kvartærgeologisk interessant område i nedbørfeltet. Andre
planer som kan påvirke nedbørféltet er ikke kjent.
En samlet vurdering av Melavassdragets betydning for
friluftslivet er at vassdraget har "stor verdi" for
friluftslivet.

7.2 SAMMENDRAG REISELIV
Da en

r i

l'v

Det fins ingen reiselivsbedrifter i eller i nærheten av
Melavassdraget. Innenfor en radius på ca 30 km fra vassdraget
ligger imidlertid 8-10 mindre eller større
reiselivsbedrifter. Til tross for dette må Melavassdragets
nedbørfelt sies å være av liten verdi for det lokale
reiselivet.
Det kan heller ikke sies at Melavassdraget er blant de
områdene som har størst verdi for det regionale reiselivet.
En samlet vurdering av nedbørfeltets betydning for dagens
reiseliv vil da være at denne verdien er "liten".
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F am idi

r i

liv

Vassdraget ligger i Vesterålen som sammen med Lofoten er ett
av 5 nasjonale hovedsatsingsområdene for reiselivet. Ifølge
fylkesplanen for Nordland 1988-1991 er Lofoten/Vesterålen
vedtatt å være et geografisk satsingsområde for reiselivet.
Også Andøy kommune har målsettinger om en økt satsing på
reiselivet. En følge av dette er at mange interessante
prosjekter/tiltak er i gang eller er planlagt.
Planer om bruk av Melavassdraget i reiselivssammenheng er
imidlertid

ikke

kjent.

En slik bred satsing på reiselivet i kommunen og i
regionen/fylket antas å gi resultater i form av økt turisme
og dermed en økende etterspørsel etter områder for rekreasjon
og friluftsliv.
Vassdragets framtidige betydning for reiselivet vurderes
derfor til å være av "middels verdi" for friluftslivet.
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8 INFRMASJNSKILDR
Rapporten er basert på informajon
Befarin

i områ

Inform

fra følgende kilder:

t 27.0 .

fra:

Andøy kommune
Reiselivsbedrifter
Lokalbefolkningen
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178.ALSVÅGVASSDRAGET,
ØKSNESKOMMUNE
1 BELGG NH T

MLAND

1.1 STEDSANGIVELSE
Alsvågvassdraget ligger på den nordlige delen av Langøya i
Vesterålen. Vassdraget munner ut på Gisløyflaket, mellom
øksnes- og Andøy kommune.
Fig. 1.1 viser områdets beliggenhet.

1.2 ATKOMST
Området ligger ca 35 km nord for Sortland og 7 km øst for
Myre i Vesterålen.

1.3EIEND MSFORHOLD
Arealene i Alsvågvassdragets nedbørsområde er privateid.

1.4BEF LKNING
øksnes kommune hadde pr. 01.07.88 et innbyggertall på 5004.
Alsvågområdet har en befolkningsmengde på ca. 1000.
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2 NATR R NN AG G LANDSAP
2.1 GEOLOGI
Ber

r nns eol

i

Bergrunnen består av omdanna bergarter som gneis, granitt,
glimmerskifter og amfiboliltt
Kvartær

olo '

Det er lite løsmasser i området. Like nord for området, på
Gisløya fins ulike typer morener av høy kvartærgeologisk
verneverdi.

2.2TOPOGRAFI
Alsvågvassdragets nedbørsområde er tilnærmet eggeformet.
Største lengde er ca. 7 km, mens bredden på vassdraget jevt
over er 3-4 km. Nedbørsområdet dekker et areal på ca. 21 km2,
hvorav ca. 4 km2 er vannareal.
Vassdraget ligger i et gjennomløpende dalføre som er åpent ut
mot sjøen og trangere innover og mot sør. Store deler av
vassdraget ligger på den vide, myrlendte strandflata som er
karakteristisk for området.
Sørlige deler av vassdraget omgls av høge, alpine fjell på
500-600 m. Høyeste punkt er Tretinden på 647 moh. Bandet helt
sør i vassdraget er på ca. 175 moh. Fjellsidene er stedvis
bratte. Flere mindre vatn ligger i botner og på avsatser i
fjellsidene.
Alsvågvatnet er det dominerende vatnet i vassdraget. Det
ligger inntil veg og tettbebyggelse og danner flere
forgreininger innover i landskapet. Vatnet omgis av myr og
skoglier og enkelte skogkledte øyer ligger spredt i vatnet. I
vest ligger en karakteristisk kolle, Sørvågmælen (313 moh.).
Fra toppen er her et jordras gått. Like inntil Alsvågvatnet
ligger Sørvågvatnet, som er omgitt av myr på alle kanter.
Lengre innover i dalen ligger et par andre vatn. Dalbunnen er
myrlendt og bekken mellom vatna snor seg nedover. Mange
mindre bekker kommer ned fra fjellene på begge sider.

2.3 KLIMA
Området har kystklima med milde vintre og relativt kjølige
somre. Årlig nedbørsmengde ca 1000-1500 mm.
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2.4 VEGETASJ

N

Områdene ved Alsvågvassdraget tilhører en vegetasjonsregion
kalt den mellomboreale region. Denne regionen er i Nord-Norge
karakterisert av store myrarealer. Dette er også typisk for
områdene ved Alsvågvatnet/Sørvågvatnet som omgis av store
myrarealer.
Arealene over myrområdene tilhører fjellskogssonen hvor
subalpin bjørkeskog dominerer. I Alsvågvassdraget er
fjellsidene kledt av bjørkeskog opp til ca. 300-400 moh.
Alsvågvatnet synes å være næringsfattigi det det er lite
høyere vegetasjon i vatnet. I Sørvågvatnet fins noe mer
vannvegetasjon.

2.5 NATURGE

RAFISKE TILH RIGHET

Området tilhører region nr. 42e; Nordlands kystalpine region,
Lofoten og Vesterålen.
Regionen er karakterisert av næringsfattige eruptive
fjellformasjoner, med store reliefkontraster med tinde- og
botnstruktur.
Nedbørfeltet til Alsvågvassdraget må sies å være
representativt for regionen, skjønt tindestrukturen vel er
noe mindre utpreget enn for eksempel i Lofoten.

3 INNREPI NEDBRFELTET
3.1 EKSISTERENDE

INNGREP I

MRÅDET

Landbruk
Nord for Alsvågvatnet ligger noen mindre bruk. I tillegg
ligger 2-3 bruk langs vegen sør for Nergard. Myra nord for
Sørvågmælen er grøftet. Myrene ved Melrakken er dyrket opp.
Det blir hogd en del bjørk til ved i området. Flere vedreis
er observert i de nedre delene av vassdraget.
På myrene i nordenden av vassdraget har utstrakt torvtekt
foregått.
Bebyggelse
Langs fylkesvegen mellom Alsvåg og Myre, som krysser de nedre
delene av vassdraget, er det bebyggelse hele vegen.
Rundt Alsvågvatnet ligger et 50-talls hytter, delvis av eldre
årganger. De fleste bruker båt for å komme inn til hyttene.
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Veger
Fylkesvegen mellom Alsvåg og Myre går tvers igjennom
området. Fra denne går 3 kortere stikkveger innover mot
vassdraget og et tilsvarende antall nordover mot sjøen.
Ingen veger går videre innover i vassdraget.
Kraftlinjer
På vestsida av Alsvågvatnet går ei kraftlinje i nordsør-retning, mellom Nergard og Steinland.
Gjerder
I nedre deler av vassdraget krysser en del gjerder myrene.
Vannkilde
Svarthammardalsvatna som ligger ved foten av fjellrekka i
østlige deler av vassdraget, er vannkilde for Alsvågområdet.
F ruren nin

f rsø lin

Alsvågvatnets beliggenhet i nærheten av tettsted og
jordbruksområder gjør området sårbart for forurensninger.
I østenden av Alsvågvatnet, mellom vatnet og fylkesvegen, og
langs bredden av vatnet var det en del søppel. Det meste var
plast- og papirsøppel.
På fig. 3.1.1 er de observerte inngrepene kartfestet.
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3.2 VASSDRAGETS

RAD AV PÅVIRKN N

Alsvågvassdraget er relativt mye påvirket av ulike inngrep.
De områdene som kan sies å være mest uberørte er de sørligste
områdene, eller fjellområdene på begge sider av
hovedvannstrengen.
Fig. 3.1.1 illustrerer påvirkningsgraden av vassdraget.

4 FRILFTSLIV
4.1VA

SDRAGETS EGNETHET F R FRILUFTSLIV

4.1.1VASSDRAGETS

TILGJEN ELIGHET

Ekstern tilgjengelighet til Alsvågvassdraget er god. Området
ligger ca 40 km fra Sortland. Fylkesvegen mellom Myre og
Alsvåg krysser de nedre delene av vassdraget.
Den interne tilgjengeligheten i området er også relativt god.
Det er lett å ta seg fram innover i vassdraget, enten til
fots/på ski eller med båt.

4.1.2FYSISK

EGNETHET FOR AKTI ITETER

Alsvågvassdraget er godt egnet for en rekke
friluftslivsaktiviteter.
Området er godt egnet for turer til fots og på ski. Terrenget
er allsidig og det er muligheter for variasjon i
terrengtyper/vanskelighetsgrader.
Vassdraget er spesielt godt egnet til vannbaserte
friluftslivsaktiviteter. Alsvågvatnets størrelse, beliggenhet
i forhold til befolkningskonsentrasjonene og tilgjengelighet
gjør vatnet særskilt godt egnet til allsidig båtbruk og til
bading.
Vassdraget har bra fiskebestander,både av laksefisk og av
innlandsfisk. Det er videre godt med jaktbart småvilt i
området.
Nærheten til befolkningssentra i kommunen gjør området ideelt
som nærturområde og som aktivitetsområde for skolene. Det
fins et orienteringskart over deler av området, hvilket
medfører bruk av området til orientering og trimaktiviteter.

4.1.3TILRETTELEGGING

FOR FRI UFTSLIV

Det er i området gjort få tiltak som kan sies å være
tilrettelegging spesielt for friluftsliv.
I Alsvågvassdraget har følgende bidratt til økte muligheter
for friluftslivsutøvelse:
veger
parkeringsplasser
stier/løyper
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fiskestellstiltak
lysløype
orienteringskart
Ve er i området
Fylkesvegen mellom Alsvåg og Myre går tvers gjennom de nedre
delene av vassdraget. I tillegg fins enkelte mindre vegbiter
som forgreininger fra hovedvegen. Dette gjør
tilgjengeligheten til de nedre delene av vassdraget god.
Parkerin smuli heter
Ved småbåthavna i den østlige armen av Alsvågvatnet er det en
parkeringsplass. I tillegg er det en parkeringsplass ved
enden av vegen som går inn fra Nergard.

Båtplasser
I østenden av Alsvågvatnet er d)etlagt ut ei flytebrygge med
plass til et 20-talls småbåter. Det er flest robåter, men
også enkelte mindre motorbåter har plass der. Det er bilveg
med parkeringsmuligheter like ved båtbrygga.

Hytter
Foruten private hytter fins ingen overnattingsmulighet i
vassdraget. Friluftsgruppa ved Alsvåg skole har imidlertid
bygd ei gamme et stykke inn i området. Gammen er et populært
turmål.
ier lø

er

Fra parkeringsplassen sør for Nergard går en sti langs
kraftlinja på vestsida av Alsvågvatnet. Det går også en sti
på østsida av vatnet, fra kjerrevegen under ørntuva og
innover i vassdraget. I tillegg er det flere stier ned til
Alsvåg- og Sørvågvatnet.
Fiskestel stiltak
Arbeid med fiskekultivering er nylig startet opp i regi av
øksnes jeger- og fiskeforening. Fiskekort for området selges.
Orienterin sk rt
Det er utarbeidet o-kart for deler av området. Kartet brukes
av idrettslag og til opplegg i skolen.
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4.2 PPLEVELS SMU IGHET R
4.2.1LANDSKAPSKVALITETER/FLRA/FAUNA
Landskapet i vassdraget og de nære omgivelser er storslått,
kontrastrikt og variert og gir rom for allsidige
naturopplevelser. Alsvågvatnet er et sentralt innslag i
landskapet.
Floraen i området synes å være typisk for regionen.
Området er rikt på jaktbart vilt. Den øvrige faunaen synes
å være typisk for regionen.

4.2.2GRADEN AV PÅVIRKNING
Som nevnt under kap. 3.2 er store deler av området påvirket
av ulike inngrep. Det er de sørligste delene av vassdraget,
eller fjellområdene på begge sider av hovedvannstrengen som
er mest uberørt. Viser forøvrig til fig. 3.1.1 hvor graden av
påvirkning er skissert.

4.2.3KULTURMINNER
Muligens fins en gammel samisk offerplass i området.
Andre kulturminner som bidrar til økt opplevelsesverdi i
vassdraget er ikke kjent.

4.3 DAGENS BRUK
4.3.1BRUKERGRUPPER
Alsvågvassdraget er mest brukt som rekreasjonsområde for
befolkningen fra områdene Myre-Alsvåg. Også hytteeierne er en
stor brukergruppe i vassdraget.
I tillegg brukes området av befolkningen fra andre deler av
Clksneskommune og det øvrige Vesterålen. Områdets betydning
som laksevassdrag gjør at det i sommersesongen også er en del
turister, inkludert enkelte utlendinger, som besøker området.
For befolkningen i Alsvåg- Myre-området er deler av
Alsvågvassdraget et viktig nær ur mråde.
I tillegg til betydningen av å ha et stort og mangfoldig vatn
i nærområdet, er området et mye brukt dagstur- og
hel eturområd for lokalbefolkningen. Også folk fra det
øvrige Vesterålen bruker området. Det fins sjeldent mange
hytter i området, og ifølge lokalkjente er hyttene mye i bruk
hele året.
Alsvågvassdraget er av lokalkjente framhevet som det største
og mest benyttede rekreasjonsområdet i hele kommunen.
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4.3.2AKTUELLE

FRILUFTSLIVSAKTIVITETER

Alsvågvassdraget gir rom for flere ulike friluftslivsaktiviteter. De viktigste aktivitetene som utøves i området
er følgende:

turgåing til fots
skigåing
fiske
jakt
båtbruk
tillegg forekommer følgende aktiviteter i noe mindre
omfang:
orienteringsturer
bær- og sopp-plukking
bading
naturstudier/fotografering
Fig. 4.3.1 viser de viktigste områdene for ulike
friluftslivsaktivieter.
Tur åin

til fots

Hele området er mye benyttet til turgåing. Alsvåg skole
bruker området til turgåing på aktivitetsdager o.l. Områdene
nær vegen brukes mye til rekreasjon i nærmiljøet. Flere
leirbålplasser langs vatnet vitne om mye bruk. Områdene opp
mot Svarthammeren er et mye brukt turområde.
Skigåing
Vassdraget er et mye benyttet skiutfartsområde for
befolkningen i Alsvåg- Myre-offitådet.
Alsvåg skole arrangerer
hvert år skitur til enden av vassdraget. Området blir av
lokalkjente betegnet som et av det mest brukte skiområdene i
kommunen.
Fiske
I Alsvågvassdraget drives et aktivt sportsfiske av
lokalbefolkningen og tilreisende fra hele regionen.
Både laks, sjøørret, sjørøye og ål går opp i vassdraget.
Alsvågvassdraget er det eneste vassdraget i øksnes kommune
med en betydelig laksebestand. I tillegg fins en bra bestand
av innlandsørret og røyr. Det er tegn på overbefolkning av
røyr.
Det selges fiskekort i området.
På vinteren drives en del isfiske på Alsvågvatnet.
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Jakt

Det drives en ganske omfattende småviltjakt i hele området.
Båtbruk
Ved brygga NØ i Alsvågvatnet lå et 20-talls småbåter, det
meste robåter eller mindre motorbåter. Vatnet er mye brukt
til roturer og flere hytteeiere benytter båt inn til hyttene
da det ikke går noen veger innover i vassdraget. Kano- og
kajakkpadling skjer mer sporadisk.
Bading
I vestre del av Alsvågvatnet fins en mye benyttet badeplass.
Det bades også andre steder i Alsvågvatnet.
Orientering
Orienteringskart er utarbeidet over store deler av området.
Brukes til opplæring i orientering/orienteringsturer.
Fig. 4.3.1 viser viktigste områdene for ulike
friluftslivsaktiviteter.

4.3.3OMLANDSREGISTRERING
Befolkningen i Øksnes kommune har ingen andre områder som kan
erstatte Alsvågvassdraget når det gjelder laksefiske.
Alsvågvassdraget er et av de få lakseførende vassdragene i
regionen. For annet innlandsfiske fins alternative områder.
Alsvågvatnet er et av de største vatna i Vesterålen, og den
sentrale beliggenheten gjør at området har regional betydning
for ulike vanntilknytta aktiviteter.
Befolkningen i lokalmiljøet har få områder som kan erstatte
Alsvågvassdraget for en rekke aktiviteter, bl.a.
turer til fots, skigåing, bading, fiske og båtbruk.
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5 REISELIV
5.1 EKSISTEREND REISE IVSBEDRIFTR I OMRÅDET
Det fins ingen reiselivsbedrifter i selve nedbørsområdet.
Nærmeste overnattingsbedrifter er følgende:
Tof

ne

'øhus am in

Bedriften ligger ca 3 km SØ for vassdragets utløp. Stedet har
utleie av moteller. I tillegg er det telt- og caravanplass.
Bedriften hevder at Alsvågvasraget
er et viktig
trekkplaster og aktivitetsområde for turistene.
Grand

'est ård

M re

Stedet ligger i Myre, 7 km vest for vassdragets utløp.
Gjestegård med 35 senger.
Centrum Ho ell

M re

Centrum Hotell ligger også i Myre og er den største
reiselivsbedriften i kommunen.

5.2 NATURBASERTEATTRAKSJ NER G AKTIVITER I MRÅDET
Naturen i området er i seg selv en stor attraksjon som gir
rom for naturopplevelser og en rekke friluftslivsaktiviteter.
Det er fine muligheter for et allsidig friluftsliv i området.
Det er muligens laksefisket som er det største aktivum for
området, i tillegg til vanntilknytta aktiviteter som båtbruk
og bading.
Andre attraksjoner er ikke kjent.

5.

MRÅDETS VERDI F R REISELIVET I DAG

Lokale reis livet
Det er ingen reiselivsbedrifter i selve vassdraget. I en
avstand på 7 km fra vassdraget fins 3 bedrifter.
Alsvågvassdragets betydning for disse bedriftene er ikke
ubetydelig. Fra reiselivshold blir det sagt at området ser ut
til stadig å få større betydning som reiselivsmål og
aktivitetsområde for turistene.
Laksefisket i vassdraget er dessuten et gode som kan være
med og trekke turister til området.
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R

ionale

eis livet

Det er mer usikkert hvorvidt Alsvågvassdraget i dag har noen
betydning for det regionale reiselivet. Mest sannsynlig
fungerer området som et delmål, som sammen med andre
attraksjoner kan virke tiltrekkende på en del turister.
Spesielt attraktivt i Alsvågvassdraget er
landskapskvalitetene, laksefisket og mulighetene for
vannbaserte friluftslivsaktiviteter.

NENF R VASSDRAGET
6 PLANSITUASJ
6.1KommNALE PLANER
en

Are ldis oneri

I generalplanen for øksnes kommune (1979-90) er arealer
utenom utbyggingsområdene (tettstedene) disponert som
landbruks- og naturområder. Dette gjelder også for store
deler av Alsvågvassdraget. Kun de nedre delene av vassdraget
inngår i soneplanen for tettstedet Alsvåg (U2).
ilrettele

Fritid områ er

in

Om Alsvågmarka/-vassdraget sier generalplanen at det her er
behov for kommunalt grunnkjøp for deler av området. Når det
gjelder tilrettelegging for friluftsliv, vil kommunen arbeide
for at det blir opparbeidet en badeplass ved Alsvågvatnet. I
tillegg er opparbeiding av brøytbare parkingsplasser ved
innfartsvegene til Alsvågmarka framhevet som et aktuelt
tiltak.
ri idbb

le

Ifølge generalplanen (1979-90) er det ønske om å unngå videre
hyttebygging i de viktigste friluftsområdene i kommunen,
inbefattet Alsvågvassdraget. Det er allikevel vedtatt 2
reguleringsplaner for "Alsvågmarka hytteområder" av 11.11.85
og 26.08.87.
Plan r o

nær'n

itviklin

s m b rører vassdra et

Reiseliv
Ifølge generalplanen (1979-90) er det sagt at
reiselivsnæringa fram til nå har hatt liten betydning for
kommunen. Tilstrømningen av turister i sommerhalvåret er
imidlertid økende, og det foreventes at reiselivet vil få økt
betydning for kommunen. Kommunen vil derfor arbeide for at
reiselivsnæringa skal få bedre vilkår ved å stimulere til
etablering av rimelige overnattingstilbud, opprettelse av
campingplasser, kartlegging av fraflytta rorbuer og å bedre
informasjonen.
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6.2 VERNEPL

NER

Det er ingen områder innenfor vassdragets nedbørsområde som
er foreslått vernet.
NV for området, og omlag tilgtensende, ligger imidlertid
Stormyra/Grunnfjord-området som er et av Nord-Norges
viktigste våtmarksområder. Området er foreslått vernet som
fuglereservat. NØ for området,på Gisløya, ligger 2 andre
viktige våtmarksbiotoper i Tranosen og i Arnvågen. Kommunen
ser positivt på å opprette verneområder til tross for ønsker
om å nytte området til næringsformål og vegbygging.
Fig. 6.3.1 viser beliggenheten av de aktuelle
våtmarksområdene.

6.3 ANDRE

PLANER/ NSKER F R

MRÅDET

Fril f sområd r
Fylkesmannen i Nordland, miljøvernavdelingen, har registrert
Alsvågvassdraget som et spesielt viktig friluftsområde for
lokalbefolkningen. Det samme gjelder området rundt
Sørvågvatnet og den østligste delen av Gisløya. Disse
områdene inngår i FRIDA (Friluftsområdedata). Fig. 6.3.1
viser avgrensningen av områdene.
mråde

b

nin

m und rvisn'n s mr°d

Alsvåg skole bruker vassdraget i flere sammenhenger; bl.a.
følgende:
Turområde/skiturområde ved aktivitets- og turdager
Friluftsliv valgfag gruppe har området som sitt viktigste
aktivitetsområde. Følgende aktiviteter har vært aktuelle:
kanopadling
prøvefiske/granfiske/stangfiske/isfiske
overnattingsturer
naturstudier
gammebygging
Fast opplegg for friluftslivsundervisning i 8. klasse er
utarbeidet. Opplegget har utgangspunkt i Alvågvassdraget.
Ekskursjonsområde i biologi/naturfag
Orienterings-opplæring
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7 SAMMENDRAG
G KONKLUON
7.1SAMMENDRAG FRILUFTSLIV
Alsvågvassdragets nedbørfelt er ca 21 km2. Arealene er
privateide.
Landskapet er storslått og rikt på kontraster. Det er frodig
og alpint på samme tid, og gir rom for varierte
naturopplevelser.
Området tilhører naturgeografisk region 42 e; Nordlands
kystalpine region, underavdeling Lofoten og Vesterålen.
Flora og fauna i området er typsik for regionen.
Store deler av vassdraget er relativt sterkt påvirket av
ulike inngrep, mens de sørligste områdene er mer upåvirket.
Både ekstern- og intern tilgjengelighet til Alsvågvassdraget
må sies å være god.
Det er hovedsakelig lokalbefolkningen, eller folk fra
Alsvåg-Myre som er brukere av vassdraget. I tillegg kommer
hyttebefolkningen, folk fra andre deler av Vesterålen og
turister forøvrig. Området er et svært viktig nærtur- og

dagsturområde.
De vanligste friluftslivsaktivitetene som utøves i
nedbørfeltet er fiske, båtbruk, turgåing til fots og på ski,
jakt, bading og trimaktiviteter.
Tiltak som bedrer mulighetene for friluftsliv i vassdraget er
parkeringsmuligheter, stier/løyper, fiskestellstiltak, salg
av fiskekort, lysløyper og orienteringskart over deler av
området. I tillegg arbeider kommunen med grunnkjøp og mulige
tilretteleggingstiltak i området.
For lokalbefolkningen er Alsvågvassdraget et uerstattelig
nærturområde. I tillegg er vassdraget det eneste lakseførende
vassdraget i kommunen.
Alsvågvatnet er et av de største vatna i Vesterålen og har
dermed regional betydning for ulike vanntilknytta
aktiviteter.
Ingen planer som kan påvirke vassdraget er kjent. Det er
ønske om å unngå videre hyttebygging i området.
En samlet vurdering av Alsvågvassdragets verdi for
friluftslivet er at vassdraget har "stor verdi" for
friluftslivet.
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7.2 SAMMENDRAG REISEL1V
Da en

rei eliv

Det fins ingen reiselivsbedrifter i selve Alsvågvassdragets
nedbørfelt. Den nærmeste reiselivsbedriften Tofotenes
Sjøhuscamping, ligger 3 km SØ for vassdragets utløp. I
tillegg fins 2 overnattingsbedrifter i Myre tettsted, eller
ca 7 km vest for vassdraget.
Alsvågvassdraget er et attraktivt natur- og
friluftslivsområde. Ifølge en av de lokale reiselivsbedriftene er vassdraget i dag et viktig aktivitetsområde for
turistene. Vassdraget må derfor sies å ha en viss betydning
for det lokale reiselivet.
Det er mer usikkert hvorvidt Alsvågvassdraget i dag er av
betydning for det regionale reiselivet.
En samlet vurdering av Alsvågvassdragets betydning for dagens
reiseliv vil være at denne verdien er av "middels" verdi.
Framtidi

reiseliv

Alsvågvassdraget ligger i Vesterålen som sammen med Lofoten
er ett av de 5 nasjonale hovedsatsingsområdene for
reiselivet.
I tillegg er Lofoten/Vesterålen ifølge fylkesplanen for
Nordland, 1988-1991, vedtatt å være et geografisk
satsingsområde for reiselivet.
Øksnes kommune vil ifølge generalplanen (1979-90) arbeide
for at reiselivsnæringa skal få bedre vilkår, og flere
konkrete tiltak er foreslått. Konkrete planer om bruk av
Alsvågvassdraget i reiselivssammenheng er imidlertid ikke
kjent.
Denne brede satsingen på reiselivet i kommunen og i
regionen/fylket, må antas å gi resultater i form av økt
turisme og dermed en økt etterspørsel etter områder for
rekreasjon, friluftliv og ikke minst for laksefiske.
Alsvågvassdragets framtidige betydning for reiselivet
vurderes derfor til å være av "middels" verdi for reiselivet.
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179.FISKEBØLVASSDRAGET,
HADSELKOMMUNE
1 BELIGGENH
T G MLAND
1.1 STED ANGIVE
Fiskebølvassdraget ligger på 1\1ø-enden
av Austvågøy i Lofoten.
Vassdraget munner ut i Hadselfjorden ved Fiskebølvik.

1.2 ATKOMST
Avstanden fra Svolvær er ca. 34 km langs Rv-19. Forøvrig har
ferja Melbu-Fiskebøl anløp i Fiskebøl, ved vassdragets utløp.

1.3EIENDOMSF RH LD
Arealene i Fiskebølvassdragets nedbørfelt er privateide.

1.4BEF LKNING
Hadsel kommune hadde pr. 01.07.88 et innbyggertall på 8698.
I Fiskebøl-Strønstad området bor ca. 250-300 mennesker.
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2 NATURGRUNNLAG
G LANDSKAP
2.1 GEOLOGI
B r

unn

1

i

Bergrunnen i området er grunnfjell som hovedsakelig består av
dypbergarter (charnockittiske/anortosittiske bergarter) og
omdanna bergarter som gneiser, migmatitt og granitt.

2.2T

P GRAFI

Fiskebølvassdragets nedbørsområde er tilnærmet eggeformet.
Største lengde er ca. 4 km, mens bredden på vassdraget jevnt
over er 2 km. Nedbørsområdet dekker et areal på ca. 10 km2,
hvorav ca. i km2 er vannareal.
Vassdraget ligger i en relativt trang U-formet dal, omgitt av
høge alpine fjell på opp til 906 moh (Strøna). Fjellsidene er
flere steder bratte og utilgjengelige, spesielt i øst.
Innerst i dalbunnen ruver Trolldalstinden (833 moh) og flere
fjellrygger stikker fram.
Landskapet er storslått og kontrastrikt, frodig og vilt på
samme tid.
I en botne mellom Trolldalstinden (833 moh) og Brettviktindan
(836 moh) ligger Lortvatnet (201 moh) og et par indre tjern.
Bekken fra Lortvatnet stuper nedover fjellsida og munner ut
ved sørenden av Storvatnet (23 moh).
Storvatnet ligger sentralt i Fiskebøldalen og er det største
vatnet i vassdraget. Det får tilførsler fra fjellene i SV
via Botneelva. Storvatnet er omgitt av bjørkeskog og mye
grov blokkmark.
Fra Storvatn går Dalselva i slynger gjennom et relativt flatt
og myrrikt landskap ned til Tjørna som ligger like ved
utløpet. Tjørna og deler av Dalselva er omgitt av myr- og
landbruksområder. Fra Tjørna går elva ca. 100 m før den
passerer under Rv-19 og munner ut ved sandstranden i
Fiskebølvika.

2.3 KLIMA
Kystklima med milde vintre (>00C) og relativt kjølige og
nedbørsrike somre. Årlig nedbørs- mengde er ca. 1000-1200 mm.
De relativt store topografiske forskjeller over korte
avstander gir tildels store klilmaforskjeller innenfor
regionen.
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2.4 VEGETASJ N
Det meste av Fiskebølområdet er plassert i en
vegetasjonsregion kalt f' llsk s on n. Denne regionen er
karakterisert av subalpin bjørkeskog.
Knapt halvparten av vassdragets totalareal dekkes av
bjørkeskog. I Fiskebøldalen som strekker seg fra Fiskebøl til
innerst i dalbunnen, er bjørkeskogen den dominerende
vegetasjonstypen.
Fjellsidene er dekket av tett bjørkeskog opp til ca. 400 moh
på det høyeste.
Bjørkeskog av blåbærtypen dominerer, men også rikere
bjørkeskogstyper med innslag av rogn og selje fins. Botneelva
er omgitt av bjørkeskog, mens Dalselva har en sone med
bjørkeskog langs bredden. Både langs Storvatanet og elvene
fins noe vierkratt.
I nedre deler av vassdraget fins enkelte flate myrpartier.
Også på sørenden av Storvatnet, ved utløpet, fins myrområder.
Områdene over skoggrensa tilhører den alpine sone.
Storvatnet synes å være et relativt næringsfattig vatn, men
innslag av vannvegetasjon i nordenden av vatnet fins.
Tjørna derimot har en bred sone av flaskestarr og elvesnelle
og synes å være et næringsrikt vatn.
Skoggrensa i området går opp i 400 moh innerst i dalen i øst
og på ryggen mot vest.

2.5 NATUR E RAFISK TILH RIGHET
Fiskebølvassdraget tilhører naturgeografisk region nr. 42e;
Nordlands kystalpine region, underavdeling Lofoten og
Vesterålen.
Regionen er karakterisert av næringsfattigq,eruptive
fjellformasjoner og store reliefkontraster med tinde- og
botnstruktur.
Nedbørfeltet til Fiskebølvassdraget må sies å være
representativt for regionen.
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INN
3.1 EK

I NEDBRF T T
STE EN E INN REP I

MRÅDET

Landbruk
Det ligger 3-4 mindre bruk i de nedre deler av vassdraget.
Store arealer av det øvrige nedbørsområdet brukes til
beiteområde.
I fjell-liene på begge sidene av vassdraget hogges en del
bjørk til ved.
På myrene i nedre deler av vassdraget fins spor etter gammel
torvtekt.
Bebyggelse
Foruten 3-4 gårdsbruk, fins et par andre hus med fast
bosetting. Bebyggelsen er konsentrert til de nedre delene av
vassdraget, ved Rv-19.
Det fins bare ei hytte i vassdragets nedbørsområde. Hytta
ligger ved Storvatnet og tilhører Fiskebøl jeger- og
fiskeforening.

Veger
Riksveg 19 krysser vassdraget ved elvas utløp. I tillegg går
en kommunal veg ca. 1 km innover i vassdraget, til den
innerste gården. Derfra går en traktorveg inn til nordenden
av Storvatnet. På østsida av Tjørna går en kjerreveg innover
et stykke. Kjerrevegen krysser elva over en mindre bro ved
utløpet av Tjørna.
Kraftlinjer
Ei kraftlinje krysser nedre deler av vassdraget, eller ved
elvas utløp fra Tjørna. Også en telefonlinje krysser
vassdraget i de nedre delene.
Gjerder
På vestsida av Tjørna og rundt innmarka i de nedre deler av
vassdraget fins en del gjerder.
Grustak
øst for Tjørna, like ved Rv-19, ligger et grustak.
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Forur nsnin
De nedre delene av vassdraget,Tjørna og elva ned mot
elveosen, synes å være noe påvirket av utslipp fra landbruk
og mindre bebyggelse. Tjørna er et relativt eutroft vatn.
Langs Storvatnet fins noe søppel.
På fig. 3.1.1 er de observerte inngrepene kartfestet.
Q4.
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Inngrep:

Påvirkning:

E

dyrket mark
=

relativt uberørt natur
-Ig=

fast bosetting
= områder påvirket av
inngrep

= hytte
bilveg

= kjerreveg
kraftlinje

G = grustak
F'

.1.1

Inn r

i v ss ra

r d n av

åvirknin .
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3.2 VASSDRAGETS RAD AV PÅVIRKNIN
Store deler av vassdraget må sies å være relativt uberørt av
inngrep. Fra Storvatnet og innover i Fiskebøldalen er ingen
inngrep observert.
Det er i de nedre delene av vassdraget, fra Storvatnet og
nordover at enkelte inngrep er registrert.
Fig. 3.1.1 illustrerer påvirkningsgraden av vassdraget.

4 FRILUFTSLIV
4.1 VASSDRAGET EGNETHET F R FRI FTSLIV
4.1.1 VASSDRAGETS TILGJENGELIGHET
Den eksterne tilgjengeligheten til området er god. Rv-19
krysser nedre deler av vassdraget og fergeforbindelsen
Fiskebøl-Melbu har utgangspunkt i Fiskebøl som ligger i selve
nedbørfeltet.
Også den interne tilgjengeligheten til vassdraget er god. Det
er lett å komme til de lavtliggende delene av vassdraget, men
verre å nå alle tindene. Enkelte tinder er tildels steile og
uframkommelige.

4.1.2 FYSISK EGNETHET FOR AKTIVITETER
Fiskebølvassdraget er blant de minste vassdragene med et
areal på 10 km2. Allikevel gir vassdraget rom for utøvelse av
mange former for friluftsliv.
Vassdraget er et lakseførende vassdrag og er godt egnet til
fiske både etter anadrome fisk og innlandsfisk.
Området er godt egnet til fotturer, spesielt til kortere
turer i de nedre delene av vassdraget. Det er også mulig å
bestige flere av toppene i området. Området innover i
Fiskebøldalen er et fint skiterreng.
Storvatnet er godt egnet til roturer og til bruk av
eksempelvis kano/kajakk.
Det fins en del småvilt i området, men omfanget av jakta er
ikke så stort. Videre
molte og blåbær.

fins en del bærressurser,

hovedsakelig
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4.1.3TI

RETTELEGGIN

F R FRILUFTSLIV

Det er i området gjort få tiltak foruten relativt omfattende
fiskekultiveringsarbeide, som kan sies å være tilrettelegging
spesielt for friluftsliv. I Fiskebølvassdraget har følgende
bidratt til økte muligheter for friluftslivsutøvelse:
veger
parkeringsplasser
stier/løyper
fiskestellstiltak
fiskehytte
Veger
Foruten at Rv-19 krysser nedre,del av vassdraget går en
kortere veg opp ca. 1 km i vassdraget. Derfra går en
kjerreveg beregnet kun for traktorbruk opp til Storvatnet.
Denne vegen brøytes på vinteren.
Parkerin

las er

Det er mulig å parkere ved Rv-19 ved grustaket. I tillegg er
det plass til at par-tre biler ved enden av bilvegen innover
mot Storvatnet. Fra lokalt hold er det kommet ønske om at
denne parkeringsplassen blir utvidet til å kunne romme ca.
6-8 biler.
ie

lø

r

Foruten kjerrevegen opp til Storvatnet går det en kjerreveg
på østsida av Tjønna og Dalselva. Denne går fra grustaket og
et stykke oppover langs elva til den går over i en mindre sti
som fortsetter opp til Storvatnet.
Fra hytta ved Storvatnet går det en sti langs vatnet og
innover i dalen.
Fisk

lls iltak

Fiskebøl jeger- og fiskeforening forvalter vassdraget.
Grunneierne i området har gratis medlemskap i foreningen og
har vanlig stemmerett. Foreningen har siden 1984 drevet
kultiveringsarbeide i vassdraget. Ca. 2000 sjøørret-yngel
(ettåringer) er satt ut. Det foreligger planer om å sette ut
yngel av fjellørret i Lortvatnet.
Av andre tiltak holder foreningen på å grave fordypninger
i elva slik at fisken kan gå opp, også ved lav vannstand.
I tillegg har foreningen bidratt til at områdene nedenfor
Storvatnet nå er fredet mot fiske for at stammen og den
utsatte yngelen skal få en sjanse.
Fiskebøl jeger- og fiskeforening har nylig medvirket til at
planer om oppdemning av Storvatnet ble forhindret. Meningen
var å øke vannmengdene da planer om et oppdrettsanlegg forelå.
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Fiskehytte
Ved nordenden av Storvatnet ligger ei hytte tilhørende
Fiskebøl jeger- og fiskeforening. Hytta er utgangssted for
fisketurer og under jobbing med kultiveringsarbeidene.
Forøvrig blir hytta ofte leid ut til medlemmer av foreningen
og til andre hvis den er ledig. Det er stor interesse for å
få låne hytta.

4.2 OPP

EVEL ESM LIGHETER

4.2.1LANDSKAPSKVALITETER/FL

RA/FAUNA

Landskapet på yttersida av Lofoten er kontrastrikt og har
kvaliteter som vil være utgangspunkt for et mangfold av
naturopplevelser. Storvatnet er et viktig innslag i
landskapsbildet.
Flora og fauna skiller seg ikke ut fra det som er typisk for
området.

4.2.2GRADEN

AV PAV RKNING

Som nevnt i kap. 3.2 er store deler av vassdraget relativt
uberørt av inngrep. Det er de nedre delene av vassdraget som
er påvirket av enkelte inngrep. Det vises forøvrig til fig.
3.1.1 hvor de enkelte inngrep er kartfestet og hvor graden av
påvirkning er skissert.

4.2.3KULTURMINNER
Det er ikke registrert kulturminner av betydning for
opplevelsesverdiene i vassdraget.

4.3 DAGENS
4.

BRUK

.1 BRUKERGRUPPER

Området brukes i første rekke av lokalbefolkningen på
strekningen Fiskebøl-Strønstad.
I tillegg er det stadig flere turister som bruker området.
For befolkningen i Fiskebøl - Strønstadområdet er
Fiskebøldalen et viktig nærturområde.
Befolkningen som naturlig sogner til området, er relativt
liten (ca. 200-300 mennesker) og det er dessuten bare ei
hytte i området. Det er derfor ikke så mange i antall av
lokalbefolkningen som bruker vassdraget for nærmiljøaktiviteter.
I tillegg blir vassdraget brukt av turister på gjennomfart,
da området ligger et steinkast fra fergeleiet på Fiskebøl.
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Som da turhel tur mrå e blir vassdraget flittig brukt
både av lokalbefolkningen og av den ørige befolkningen på
Austvågøya, spesielt fra områdene Strønstad, Laupstad og
Laukvik og fra Hadsel kommune forøvrig.

4. .2 AKT ELLE RIL FTSLIV AKTIVITETER
Fiskebølvassdraget gir rom for flere friluftslivsaktiviteter.
De viktigste aktivitetene som utøves i området er følgende:
turgåing til fots
fisketurer
skiturer
I tillegg forekommer følgende aktiviteter i noe mindre
omfang:
jakt
bær- og sopp-plukking
roturer
naturstudier/fotografering
Under følger en kort beskrivelse av de vanligste
friluftslivsaktivitetene:
Tur °in

il f

s

Det er vanlig å gå mindre turer i området. Det er de nedre
delene, opp til Storvatnet, soll3
er mest benyttet. De fleste
som går tur i de øvrige delene av området kombinerer fotturen
med fiske.
Langs Storvatnet er det enkelte steder noe kronglete å gå da
det er mye blokkmark i området.
Enkelte av toppene som omgir vassdraget, er vanskelige å nå.
Det er imidlertid fullt mulig å bestige de fleste toppene.
Innerst i dalen er det fint å komme opp på ryggen mot vest.
På Strøna (906 moh) er det en stor varde. Toppturer er
imidlertid ingen vanlig foreteelse i området. Området er mest
benyttet for relativt korte turer.
Skigåina
Vinterstid er området innover i Fiskebøldalen mye brukt til
skiturer av lokalbefolkningen.
Fiske
Vassdraget er et populært fisk6område.
Fiskebølvassdraget er et lakseførende vassdrag og fisket
skjer hovedsakelig i Storvatnet.
I Tjønna og i Helleelva som munner ut i fjorden, er fiske
ikke tilltatt. Denne delen av vassdraget er i samråd med
fylkesmannen og Norges jeger- og fiskeforbund fredet mot
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fiske. Dette for å bevare stamfisken og for å gi utsatt yngel
en sjanse.
I Storvatnet går sjøørret opp. Vanlig størrelse er 0,5-4 kg.
Noen få eksemplarer av laks og sjørøye er også tatt i vatnet,
men det er sjøørret som er den vanlige sjø-fisken. I tillegg
fins innlandsrøye av en størrelse på 20-30 cm.
Det er ikke fisk i Lortvatnet, innerst i dalen.
På vinteren er isfiske etter innlandsrøye en vanlig aktivitet
på Storvatnet.
Jak t
Jakta i området har ikke noe tort omfang. Det drives noe
småviltjakt i bjørkeskogsliene i vassdraget. (Fig. 4.3.1)
Det er hovedsakelig rype og orrfugl som det blir jakta på.
B r- o

s

- 1 kkin

Det foregår en del bærplukking i området, hovedsakelig molteog blåbærplukking, samt noe tyttebær. Det er ikke kjent
hvorvidt noen plukker sopp i området.
Båtbruk
Det ligger et par båter ved Storvatnet. Disse brukes
hovedsakelig til fiske. Roturer på Storvatnet forekommer
også. Annen båtbruk på vatnet er ikke kjent.
Fig. 4.3.1 viser de viktigste områdene for ulike
friluftslivsaktiviteter.
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Friluf

i sar

1.

1

Tilr

in :

- bilveg

= fiskeområder,
lakseførende

parkering
= fiskeområder,
innlandsfisk

= kjerreveg

= jaktområder
4AHNI

= sti (umerka)
11= fiskehytte

K=
F* . 4. .1

4.3.3

Fril f

liv

fiskekultivering

r a . Tilrett le

in

for friluftsliv.

OMLANDSR GI TRERING

Befolkningen i Fiskebølområdet har ingen områder i nærheten
som kan erstatte Fiskebølvassdraget som nærturområde. For
aktiviteter som fiske og skigåing er det langt til
alternative områder. Nærmeste område for ferskvannsfiske er
Grunnforfjord, ca. 30 km SV for Fiskebøl. Skiareal er det
lite av på nordsida av Austvågøy.
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5 REISELIV
.1 EKSISTERENDEREI E IVS EDRIFTER I MRÅDET
Det fins ingen reiselivsbedrifter i eller nær vassdraget.
Nærmeste reiselivsbedrifter er følgende:
Rorbuer ved Vestpollen, ca. lb km unna
Moteller ved Sandsletta, ca. 22 km unna
I tillegg fins flere reiselivsbedrifter i Svolvær-/
Kabelvågområdet ca. 30 km unna, og i Melbu, på andre siden
av Hadselfjorden, eller 1/2 times fergeoverfart fra Fiskebøl.
Reiselivsnæringa i kommunen er organisert gjennom Vesterålens
Reiselivslag som har de fleste kommunene i regionen som
virkeområde.

5.2NATURBASERTEATTRAKSJ NER G AKTIVITET R I MRÅDET
Naturen i området er i seg selv en attraksjon som gir rom for
en rekke friluftslivsaktiviteter. Det er foruten fine
muligheter for fotturer, ski- og jaktturer, fiskemulighetene
som er den største naturbaserte attraksjonen i området.

5.

MRÅDET VRIFRREISELI

Lokal

r i

li

-

ETIDAG

t

Da det ikke fins lokale reiselivsbedrifter i eller nær
vassdraget kan området ikke sies å ha noen betydning for det
lokale reiseliv.
R

ionale r i

li et

Området antas å ha en viss betydning for det regionale
reiseliv. Fiskebølvassdraget ligger sentralt til i forhold
til fergeforbindelsen Fiskebøl-Melbu og er lett tilgjengelig.
Mulighetene for turgåing og ikke minst fiske gjør området
til et aktuelt reisemål.

6 PLANSITUASJON
FORVASSDRAGET
6.1 KOMMUNALE PLANER
Ar

ldis

n rin

n

I kommuneplanen for Hadsel kommune (1983-1992) er arealer
utenom utbyggingsområdene (tettstedene) disponert som
landsbruks- og naturområder.
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Dette gjelder også Fiskebølvassdraget foruten de aller
nederste delene av vassdraget. Området ved Fiskebøl inngår i
soneplan for Fiskebølvika (U5), men det er ikke foreslått
spesiell bruk av arealene ved elvas utløp.
Handlin s ro r m for friluft liv
Handsel kommune har utarbeidet et handlingsprogram for
friluftsliv for kommunen. Programmet omfatter 22 områder,
eller 24 % av kommunens areal. Fiskebølvassdraget inngår ikke
blant disse områdene.
Boli - o

fritid b b

1 e

Av kommuneplanen (1983-1992) g4r det fram at de nedre delene
av Fiskebølvassdraget er blant de områdene hvor kommunen
ønsker en restriktiv fradelingspolitikk for boligtomter.
Når det gjelder fritidsbebyggelse fins kun ei hytte i
området, nemlig hytta til den lokale jeger- og fiskeforening.
I følge kommunens hytteplan av 05.04.83 er området
Fiskebølvika-Strønstad et område hvor kommunen ønsker å være
restriktiv til hyttebygging. Fiskebøldalen forøvrig er ikke
blant de områder som er lagt ut som aktuelle hytteområder.
Plan r om n rin su viklin

om

r re
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Landbruk
Fiskebøldalen er i kommuneplanen (1983-1992) pekt ut som et
aktuelt område for skogreisning.

Reiseliv
Kommuneplanen sier det er viktig å legge forholdene til rette
for utvikling og vekst i reisenvsnæringen i kommunen. Dette
er ikke kommet til uttrykk i konkrete planer for
reiselivsutvikling i området.

.2 VERNEPL N R I

MRÅDET

Det fins ingen naturvernområder i eller i nærheten av
vassdraget. Det nærmeste er våtmarksområdet ved Grunnfor,
ca. 15 km lenger vest, som er foreslått vernet.

6.3 ANDRE PLANER/ØNSKER F R VASSDRAGET
tb

rin

av f r

kai

Like ved utløpet av Fiskebølvassdraget ligger fergekaia ved
Fiskebøl. I fylkets samferdselsplan er det foreslått at
fergekaia blir utbedret innen 1989.
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Fiskebølvassdraget ble tidligere mye brukt til undervisningsformål av Strønstad 9-delte skole, ca. 3 km vest for
vassdragets utløp. Det var spesielt i forbindelse med
friluftsliv valgfag og i naturfag at deler av nedbørsområdet
ble benyttet. Bruken av området i undervisningssammenheng er
til enhver tid svært læreravhengig.

7 SAMMENDRAGG K NKLUSJN
7.1 SAMMENDRAG FRILUFTSLIV
Fiskebølvassdragets nedbørfelt er ca 10 km2. Arealet er
privateid. Ved utløpet av elva, i området Fiskebøl-Strønstad,
bor ca 200-300 mennesker.
Landskapet er kontrastrikt og gir rom for ulike opplevelser.
Høydeforskjell er 0-906 moh.
Området tilhører naturgeografisk region 42e; Nordlands
kystalpine region, underavdeling Lofoten og Vesterålen.
Flora og fauna i nedbørfeltet er typisk for regionen.
Det er foretatt en del inngrep i vassdraget, spesielt i
de nedre delene. Området fra Storvatnet og innover
Fiskebøldalen er stort sett uten inngrep og kan kalles
uberørt.
Ekstern- og intern tilgjengelighet er god. Vassdraget ligger
ved Fiskebøl, ved Rv-19, som er anløp for ferga Fiskebøl Melbu. Det er enkelt å komme inn i vassdraget.
Befolkningen i området bruker vassdraget som nærturområde.
Forøvrig er det en del turister som ferdes i området.
Vanligste friluftslivsaktiviteter i nedbørfeltet er fiske,
fotturer, jakt, bærplukking og skiturer. Storvatnet er godt
egnet til roturer og annen båtbruk.
Tiltak som bedrer mulighetene for friluftsliv i vassdraget er
muligheter for parkering, ei fiskehytte, fiskestellstiltak og
stier.
For lokalbefolkningen er området viktig som nærturområde. Det
kan være vanskelig å finne andre områder for utøvelse av
flere av friluftslivsaktivitetene, eksempelvis for fiske.
Det foreligger ingen verneplaner for området eller planer som
vil påvirke nedbørfeltet.
En samlet vurdering av Fiskebølvasdragets verdi for
friluftslivet er at vassdraget har "middels verdi" for
friluftslivet.
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7.2 SAMMENDRAG REISELIV
Da ens r iseliv
Det fins ingen reiselivsbedrifter i eller i nærheten av
vassdraget. Den nærmeste reiselivsbedriften ligger ca 15 km
unna. Fiskebølvassdragets nedbørfelt må derfor sies å være av
liten verdi for det lokale reiselivet.
Lofoten er et viktig turistområde, og naturen er den største
attraksjonen. Det må allikevel sies at Fiskebølvassdraget
ikke er blant de områdene som har størst verdi for det
regiQnale reiselivet.
En samlet vurdering av nedbørfeltets betydning for dagens
reiseliv vil da være at denne verdien er "liten".
Fr m i i

r '

l'v

Vassdraget ligger i Lofoten, en av de 5 nasjonale
hovedsatsingsområdene for reiselivet. Lofoten er dessuten et
geografisk satsingsområde for reiselivet på fylkesplan. Også
Hadsel kommune har fokusert på reiselivsnæringen som et mulig
vekstområde.
økt turisme i området vil gi økt etterspørsel etter
aktivitets- og rekreasjonsarealer. Fiskebøl som er et viktig
knutepunkt for transporten mellom Lofoten og Vesterålen,
ligger innenfor nedbørfeltet. Vassdraget kan derfor i
framtida få større betydning for reiselivet enn det har i
dag. Vassdragets framtidige betydning for reiselivet bedømmes
derfor til å være av "middels stor verdi".
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180.FARSTADVASSDRAGET,
VESTVÅGØY
KOMMUNE
1. BE IGGENHET

M AND

1.1 STEDSANGIV L E
Farstadvassdraget ligger sentralt på Vestvågøy i Lofoten.
Vassdraget munner ut i Saltisen, en grunn sidearm til
Nappstraumen som skiller Vestvågøy og Flakstadøya.
Fig. 1.1 viser områdets beliggenhet

1.2ATKOMST
Området ligger ca 5 km nord for kommunesenteret Leknes og
55 km vest for Svolvær. Rv-19 går tvers igjennom vassdraget.

1.3 EIEND MSF RH LD
Arealene i Farstadvassdraget er privateide.

1.4 EF LKNIN
Vestvågøy kommune hadde pr. 01.07.88 et innbygertall på 10599
innbyggere. I nedbørfeltet bor ca 1000 mennesker.
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2. NATRGRUNNAG

LANDKAP

2.1 GEOLOGI
B r

runn

1

Berggrunnen i området består av ulike grunnfjellsarter av
prekambrisk alder. Dominerende er dypbergarter/gangbergarter
som kvartsmangeritt og mangeritt. I øst forekommer innslag av
granittiske gneiser.
Kvart r

ol

i

Det er lite løsmasser i området. Under fjellene i vest
forekommer en del blokk- og rasmark.

2.2T POGRAFI
Farstadvassdragets nedbørfelt er tilnærmet trekantet i
formen. Største lengde er ca 10 km og største bredde ca 8
km. Nordbørfeltet dekker et areal på ca 46 km2 hvorav ca 8
km2 er vannareal.
Markante landskapselementer er den flate, vide,
gjennomløpende dalen hvor flere større vatn dekker en stor
del av arealet, og de høge fjellene og spisse tindene som

omgir vassdraget i vest og i øst.
Fjellkjeden i vest går opp i topper på 400-900 moh, hvorav
den ville Himmeltinden (964 moh) er den høgste toppen i
vassdraget. Fjellkjeden markerer et skille mellom vassdraget
og storhavet.
De østlige delene er et større, sammenhengende fjell- og
dalområde. Her går toppene opp i 400-700 moh med Justadtinden
(738 moh) som den høgeste. Landskapet i dette området er
variert. Snaufjell, lune daler med lågvokst bjørkeskog, myrer
og en rekke mindre vatn og tjern.
Farstadvassdraget har to forgreninger: I nordspissen av
nedbørfeltet ligger Holdalsvannet (23 moh). Vatnet er
omgitt av jordbruksarealer og grasbakker som kryper oppover
fjellsida. Et kort eide forbinder vatnet med Ostadvatnet på
samme høydenivå. Herfra går Kalvselva ca 500 m gjennom et
myrområde ned til Skjerpvatn (20 moh). Fra Skjerpvatn går
Storelva i kroker og meandrer de 2-3 km ned til Farstadvatnet
(3 moh). I tillegg drenerer hele den østlige delen av
vassdraget til dalbunnen via en rekke små og store bekker.
Farstadvatnet er det største vatnet i vassdraget, og dekker
et areal på ca 2 km2. Vatnet er for en stor del omgitt av
bebyggelse og landbruksarealer.
Den andre greina av vassdraget starter i vest. Der ligger
Mørkdalsvatnet (68 moh) inneklemt mellom bratte fjellsider
ved foten av Himmeltindan. Derfra går bekken i stryk ned til
Vikvatn (10 moh) som er forbundet med Reppvatn (9 moh) via en
kort elvestrekning.

379

Elva fra Reppvatn møter den brede elva fra Farstadvatnet midt
i mellom Farstadvatnet og utløpet. Derfra går elva
stilleflytende ut i Saltisen, en brakkvatnsbukt innerst i
Saltisstraumen.

2.3 KLIMA
Området har et utpreget kystklima med milde vintre (>00C) og
relativt kjølige somre (10-120C). Årlig nedbørsmenge 700-1000
mm., hvorav det meste kommer på vinteren. Vinder fra SV
dominerer.
De relativt store topografiske.forskjeller over korte
avstander gir tildels store kliMaforskjeller innenfor disse
områdene.

2.4 V G TAS

N

De ytre delene av Lofoten er plassert i en vegetasjonsregion
kalt k s
k 'on n.
Denne regionen er karakterisert av et lavlandsbelte som stort
sett er treløst og hvor lynghei og myr dominerer.
Vegetasjonen i de nedre deler av Farstadvassdraget består
foruten jordbruksarealer av lavvokst bjørkeskog, heissamfunn
og med innslag av myr. Vegetasjonen domineres av lave busker,
lyng, gras og urter. På østsida av dalen vokser noe bjørk med
innslag av rogn. Her dominerer engsamfunn og småbregnesamfunn
i feltsjiktet. Artssammensetningen tyder på stedvis gode
vekstvilkår for plantelivet.
På lune partier i Lindalen og langs Dalelva går skoggrensa
opp i ca 250 moh. På vestsida av nedbørfeltet fins svært lite
skog. Spredte skogholdt fins Også på vestsida av dalen, ved
Ostadvatnet og Mørkdalsvatnet.
De mer alpine delene av regionen domineres av blåbærhei,
grashei og snøleiesamfunn. Opp mot fjelltindene mangler
sammenhengende plantedekke.
Vatna i de lavereliggende strøk er relativt næringsrike.
Vegetasjonen i nedre deler av vassdraget er tydelig
kulturpåvirket.

2.5 NATURG

GRAFISK

TILHØRIGHET

Området ligger i naturgeografisk region 42 e; Nordlands
kystalpine region, underavdeling Lofoten og Vesterålen.
Regionen er karakteriset av næringsfattige, eruptive
fjellformasjoner. Store reliefkontraster med tinde- og
botnstrukturer.
Nedbørfeltet til Farstadvassdtaget må sies å være relativt
representativt for regionen.
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. INNR P I NE
3.1

RF

TET

K ISTER NDE INNGREP I

RÅDET

Landbruk
Dalen mellom Borge og Leknes er et utpreget
jordbruksdistrikt. En rekke gårder ligger langs Rv-19 og
langs stikkveger både øst- og vestover. Store myrarealer ved
Farstadvatnet er dyrket opp.
Foruten innmarksarealer fins en del utmarksarealer som er
påvirket av beitedyr og andre inngrep. Spor etter torvtekt på
de store myrene ble observert. Noe hogst av ved har skjedd i
området, men skogressursene i området er relativt sparsomme.
Bebyggelse
I tilknytning til de mange gårlsbrukene i vassdraget fins en
god del bebyggelse. I tillegg fins en rekke bolighus, skole,
næringsbygg, kirkegård o.l. i de vegnære delene av
vassdraget.
Det er svært få hytter i nedbørfeltet.
Veger
Rv-19 deler vassdraget i to deler. Døgntrafikken på Rv-19
gjennom området er i gjennomsnitt 1500 biler i døgnet. I
tillegg går flere andre veger mot vest fra riksvegen. Mot øst
er det for det meste mindre stikkveger som tar av fra Rv-19.
Kraftlinje
Like øst for og parallellt med Rv-19 skjærer 2 høgspentlinjer
gjennom landskapet. I tillegg går flere mindre strøm- og
telefonlinjer i de sentrale strøk. Langs Rv-19 er det
gatebelysning på en mindre strekning.
Grustak
Flere mindre grustak fins i området, blant annet ligger ett
ved Rv-19 og ett ved Ostadvatn.
Forurens in
De mange vatna i dalbunnen er relativt næringsrike. Dette
skyldes tilførsler fra jordbruk og bebyggelse.
Vannundersøkelse er blitt foretatt i Farstadvatnet og den
konkluderer med at vatnet er lite forurenset.
På fig. 3.1.1 er de observerte inngrepene kartfestet.
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3 2 VASSDRAGETS RAD AV PÅVIR NING
Store deler av Farstadvassdraget er i relativt stor grad
påvirket av ulike inngrep.
Landbruksarealer og bebyggelse dekker store områder langs
Rv-19 og de øvrige vegene i nedbørfeltet. Farstadvatnet og
Ostadvatnet er omtrent gjenbygd. I tillegg skjærer to
høgspentlinjer tvers gjennom det åpne landskapet.
Det er de vestlige og de østlige fjellområdene som er mest
uberørt. Fig. 3.1.1 illustrerer vassdragets påvirkningsgrad.

4. FRILUFTSLIV
4.1VASSDRAGETS EGNETHET F R FRILUFTSLIV
4.1.1VASSDRAGETS TILGJENGELIGHT
Den eksterne tilgjengeligheten til Farstadvassdraget er god
i det Rv-19 går tvers igjennom området. Avstanden fra
kommunesenteret Leknes til vassdragets sørende er bare 5 km,
og fra Svolvær er det ca 55 km til vassdraget.
Den interne tilgjengeligheten er også god. Det er relativt
lett å ta seg fram i de østlige delene av vassdraget.
Tinderekka i vest er bratt og det er stedvis vanskelig å ta
seg fram.

4.1.2FYSISK EGNETHET F R AKTIVITETER
Farstadvassdraget er godt egnet,for en rekke aktiviteter.
Områdets varierte topografi gjør sitt til at hele spekteret
av friluftsutøvere kan få utfordringer og muligheter for
tilpasset aktivitet i området.
Egnetheten for turer til fots er god, selv om det fins
områder i den vestlige delen som det er vanskelig å nå.
Området har i tillegg store arealer i øst som er utmerket for
vanlig turgåing.
Videre er det fine forhold for skigåing i store deler av
vassdraget, spesielt i de østlige delene.
Fiskemulighetene er gode. Farstadvassdraget er lakseførende
og i tillegg fins innlandsfisk.
I området er det en variert fauna som er typisk for regionen.
Det fins bra bestander av blant annet rype og hare. Det er
dessuten et rikt fugleliv i deler av vassdraget.
Området har rike muligheter for vannbaserte aktiviteter. De
fleste vatna i vasssdraget er-lett tilgjengelig og godt egnet
for bruk av robåt/kano/kajakkeilbrett.
Vatna i de
høyereliggende strøkene i øst er vanskeligere å nå.

383

Bading er mulig i de fleste vatna. Minimumsfaktor er
vanntemperaturen.
Det er videre bra med bær i området, spesielt av molte og
blåbær.

4.1.3TILRETT

EGG NG FOR FRILUFT LIV

Det er i området gjort få tiltak som kan sies å være
tilrettelegging spesielt for friluftsliv.
I Farstadvassdraget har følgende bidratt til økte muligheter
for friluftslivsutøvelse.
veger
parkeringsmuligheter
stier
båtplasser
Veger

.

Rv-19 og andre veger i området medfører at tilgjengeligheten
til ulike deler av området er god. I tillegg fins enkelte
traktorveger i de østlige områdene.
Pa ke in

mu i het r

Det er mulig å parkere langs de fleste veiene. Andre
parkeringsplasser er ikke observert.
Stier
Det går en rekke stier og tråkk i området. Blant annet går en
sti langs vestsida av Farstadvatnet og en annen fra
Reppvatnet til nordenden av Farstadvatnet. Også på vestsida
av Ostadvatnet går en tydelig sti.
Båtplasser
Ved de fleste av vatna er det muligheter for å komme ut med
båt og å fortøye en båt.

4.

OPP EV L ESMU IGHETER

4.2.1LANDSKAPSKVALITETER/FL

RA/FAUNA

Landskapet i denne delen av Lofoten er spesielt og byr på
kvaliteter som vil være utgangspunkt for et mangfold av
naturopplevelser.
Til tross for nærhet til bebyggelse har de østlige delene av
vassdraget et uberørt preg.
Flora og fauna i området skiller seg ikke ut fra det som er
typisk for regionen.
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4.2.2 RADEN V PÅ IRKN N
Som nevnt i kap. 3.2 er vassdraget påvirket av ulike inngrep
i relativt stor grad. Det er de sentrale, vegnære delene av
vassdraget som er utsatt for Pn rekke inngrep.
Det vises forøvrig til fig. 3.1.1 hvor de enkelte inngrep er
kartfestet og hvor graden av påvirkning er skissert.

4.2.3K LTURMINNER
Arkeologiske funn fra Bøstad-Lilandområdet viser at det har
vært tett bosetting i området, med husdyrhold og korndyrking
allerede fra steinalderen. Det er funnet 2 nausttufter, spor
etter tunanlegg og rester etter høvdingegård fra jernalderen.
Fra en senere tidsepoke er det funnet små deler av gull, sølv
og keramikk.
Ved Oppdøl,i vassdragets sørende, fins flere store
gravhauger.
Forøvrig er ingen kulturminner innenfor nedbørfeltet kjent.

4.3 DAGENS BRUK
4.3.1BR KERGRUPP R
Farstadvassdraget blir mest benyttet av lokalbefolkningen,
hvilket vil si befolkningen i de vestre delene av Vestvågøy.
De tettsteds- og befolkningsnære områdene av vassdraget har
stor betydning som n r romr°d for de som er bosatt i
området Bøstad-Leknes. I tillegg er vassdraget et viktig
da turområd for befolkningen på Vestvågøy.

4. .2 AKTUELLE FRI UFT LIVSAKTIVITETER
Farstadvassdraget gir rom for flere ulike friluftslivsaktiviteter. De viktigste aktivitene som utøves i området er
følgende:
turgåing til fots
skiturer
fiske
jakt
bær- og sopp-plukking
båtbruk
bading
Under følger en kort beskrivelse av de vanligste
aktivitetene:
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En av de viktigste friluftslivsaktivitetene i området er
turgåing til fots.
Det er de østlige delene av vassdraget som benyttes mest til
turgåing. For toppturer er den vestlige fjellkjeden ut mot
Steinsfjorden brukt.
Skiturer
På vinteren er de sentrale fjellområdene på Vestvågøy det
viktigste skiterrenget for befblkningen i kommunen.
Farstadvassdraget utgjør en del av dette området.
Fiske
Farstadvassdraget er et lakseførende vassdrag. Laksen går opp
fra Saltisstraumen til Farstadvatn og til Reppesvatn.
Forøvrig fins innlandsfisk i hele vassdraget.
Jakt
Det jaktes en del i de østlige delene av vassdraget.
Fjellrype er den arten det jaktes mest på. I tillegg drives
noe jakt på hare, ender og gjess. Det er fortrinnsvis folk
med lokal tilknytning som jakter i området.
B

- o

- lukkin

Det plukkes noe bær i området, spesielt molte og blåbær. Det
er få som plukker sopp, selv om det enkelte år er bra
forekomster.
Båtbruk
De mange vatna i de lavereliggende strøk av vassdraget har
god tilgjengelighet og er godt egnet til all slags båtbruk.
Vatna brukes i dag mest til roturer, i forbindelse med fiske
og rekreasjon. Ved samtlige av vatna i de nedre delene av
vassdraget ble robåter observert.
Kano- og kajakkpadling forekommer, men dette er ingen vanlig
aktivitet i området. De siste par åra er det også blitt en
del brettseiling på Farstadvatnet.
Bading
På fine sommerdager bades det en del i vatna i de
lavereliggende delene av vassdraget. I tillegg er det en
fin badestrand ved sjøen ved Vik, ca 1 km vest for
vassdraget.
Fig. 4.3.1 viser de viktigste områdene for ulike
friluftslivsaktiviteter.
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4 3.3 MLANDSREGISTRER1NG
Det fins få områder på Vestvågøy som kan erstatte
Farstadvassdraget. Befolkningen på Vestvågøy har ikke
alternative områder, verken når,det gjelder størrelse,
mangfold eller tilgjengelighet. for utøvelse av flere av
friluftslivsaktivitetene.
For de fleste aktivitetene kan erstatningsområder finnes,
hvis man ser på hele Lofoten under ett. I nærheten av der
befolkningen på Vestvågøy bor, fins det få andre områder,
eksempelvis for skiturer, laksefiske, båtbruk på ferskvatn
m.fl.

5. REISELIV
5.1 EKS

TEREND

RE SELIVSBED IFTER

MRÅDET

Det fins ingen reiselivsbedrifter i selve vassdraget.
Nærmeste reiselivsbedrift er på Leknes.
Forøvrig ligger et 10-talls reiselivsbedrifter i en avstand
av 10-20 km fra vassdraget. De fleste bedriftene ligger langs
kysten av Vestvågøy og driver 'med utleie av rorbuer.

5.2 NATURBA

ERTE ATTRAK J NER

G AKTIVITET R I

M

ET

Den varierte naturen i området er i seg selv en attraksjon. I
tillegg fins det en rekke tinder og fjelltopper i vassdraget
som er ypperlige utsiktspunkter. Videre er laksefisket en
populær aktivitet.
Av naturbaserte aktiviteter kan følgende nevnes:
T

'

fo

nin

ur

DNT (Den norske turistforening) startet sommeren 1987 med
fellesturer i Lofotfjella; "Lofotsommer".
Det ble arrangert 2 turer i 1987, 3 turer å 8 dg i 1988
og det er dessuten planer om oppfølging i 1989.
Turene tar utgangspunkt i et par faste baser hvorfra dagturer
tas. I tillegg inngår sightseeing og aktiviteter tilknyttet
sjøen og de øvrige omgivelsene,.
Fig. 5.2.1 viser aktivitetsområdet for fellesturene i 1987.
Lofo

n

url

Lofoten turlag ble stiftet i 1986. Laget arbeider for å
øke interessen og mulighetene for friluftsliv i området.
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5.3 MRÅDETS VERDI FOR REISELIVET I DAG
Lokale reiselive
Det fins ingen reiselivsbedrifter i selve nedbørsområdet til
Farstadvassdraget. De nærmeste reiselivsbedriftene ligger i
en avstand av 5-10 km fra vassdraget. Det er rorbu-turisme
som er mest utbredt i området.
Det er vanskelig å si hvor stor verdi Farstadvassdraget har
for reiselivsbedriftene på Vestvågøy.
Det er å anta at vassdraget er av en viss betydning
for disse bedriftene. Muligens er laksefisket et viktig
trekkplaster for turistene i tillegg til naturkvalitetene i
området.
Re ionale reis livet
Det er å anta at Farstadvassdraget er av relativt liten
betydning for det regionale reiselivet, eller reiselivet i
det øvrige Lofoten. Det er så mange naturbaserte attraksjoner
i regionen, slik at områder som Farstadvassdraget lett faller
igjennom i forhold til områder med større attraksjon.
Farstadvassdragets store fortrinn sett ut ifra reiselivets
behov er at vassdraget er lakseførende. Dette er en
attraksjon som kan bli enda større for det framtidige
reiselivet.
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. PLANSIT
AS NENF R VA SDRAGET
6.1 K
Ar

MMUNALE PLAN R

ldi

on r'n

n

I generalplanen for Vestvågøy kommune som er fra tidlig på
1970-tallet, er arealene utenom utbyggingsområdene
(tettstedene) disponert som landbruks- og naturområder. Dette
gjelder også for store deler av Farstadvassdraget.

Kommunen er nå i gang med arealdelenav den nye
kommuneplanen, men den regnes ikke å være ferdig før på
slutten av 1989. Det er derfor vanskelig å si om det er
planer om endringer i arealbruken innen nedbørfeltet.
Komm n lt v'k '

f '1 ft liv

r°d

Fylkesmannen i Nordland har registrert følgende deler av
Farstadvassdraget som viktige kommunale friluftslivsområder
(FRIDA-registeret):
M rk

1 n-R

e

Området mellom Mørkdalen og Oppdøl (ca 2,3 km2) er i
FRIDA-registeret beskrevet som et kommunalt viktig
friluftsområde. Området er et viktig turområde sommer og
vinter. Det er gode fiskemuligheter i Vikvatnet og
Reppevatnet.
r

-

H

da

r i

n

Området ligger i nordgrensa av Farstadvassdraget, vest
for Borge. Området er et viktig nærturområdet for Borg,
og det fins også ei lysløype i området. Bøstad skole
benytter området mye i undervisningen.

6.

VE N P A ER

Det foreligger ingen verneplaner for områder i eller i
nærheten av vassdraget.

6.3ANDRE

P AN R/ØNSKER F R

MRÅDET

Reiseliv
Lofoten er pekt ut som ett av få nas* nale satsin sområder
for reiselivet i landet. Dette vil medføre økte ressurser til
reiselivsutvikling i regionen som igjen vil føre til en økt
turiststrøm.
I fylkesplan for Nordland (1988-91) er Lofoten/Vesterålen
vedtatt som geografisk satsingsområde for reiselivet og
et forprosjekt ble igangsatt i løpet av 1988.
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kol n
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v va

0
1 sko
bruker deler av Farstadvassdraget til turer i
forbindelse med naturfag og krbppsøvingsundervisning. Skolen
er interessert i å bruke vassdraget mer systematisk i
undervisningen.
Ve t å ø v.
sk 1 på Leknes bruker Farstadvassdraget som
ekskursjonslokalitet i biologi og naturfag. I tillegg brukes
området rundt Kringlebotntjern i de østlige delene av
vassdraget som turområde både sommer og vinter.
Re ion 1

vikti

friluftsliv

mr°

I fylkesmannens FRIDA-register er følgende områder
registrert og regionalt viktige friluftslivsområder:
Br t flå en

u t dh ia

Ha e kard

Store deler av de østlige delene av Farstadvassdraget
inngår i dette området. (0mråde 1860-209). Området er
beskrevet å være et regionalt viktig turområde sommer og
vinter.

7. SAMMENDRAGG K NKLUSJN

7.1 SAMMEND AG FRILUFTSLIV
Farstadvassdragets nedbørfelt er ca 46 km2. Arealene er
privateide. Det bor ca 1000 mennesker i nedbørfeltet.
Landskapet i området domineres av en bred, gjennomløpende dal
med en rekke vatn i lavlandet og som er omgitt av høge tinder
i vest og et fjell- og dalområde i øst.
Området tilhører naturgeografisk region 42 e; Nordlands
kystalpine region, underavdeling Lofoten og Vesterålen.
Det er lite skog i området og vegetasjonen er dominert av
heisamfunn, områder med lavvokst bjørkeskog, myr og
grasbakker. Det er store jordbruksarealer i dalbunnen og
vegetasjonen i dalsidene er kulturpåvirket.
Faunaen i området er typisk for regionen.
Farstadvassdraget er relativt st rkt påvirket av inngrep.
Veger, bebyggelse, jordbruksareal og kraftlinjer utgjør de
største inngrepene.
Ekstern tilgjengelighet er god i det Rv-19 krysser
vassdraget. Intern tilgjengelighet er også relativt god.
Det kan være vanskelig å nå deler av fjellkjeden i vest.
Det er hovedsakelig lokalbefolkningen i de sentrale deler av
Vestvågøy som er brukere av vassdraget. I tillegg kommer
enkelte brukere fra den øvrige regionen. Det er som nærturog dagsturområde vassdraget har størst verdi. Deler av
vassdraget er i kommunale planer og i fylkessammenheng
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markert som viktige friluftslivsområder, lokalt og regionalt.
Vanligste friluftslivsaktiviteter i nedbørfeltet er turer til
fots og på ski, fiske, båtbruk, bading, jakt og bærplukking.
Aktuelle tiltak som bedrer mulighetene for friluftsliv er
parkeringsplasser, traktorveger, stier og båtplasser.
Det er ikke lett å finne alternative områder
de fleste friluftslivsaktivitetene som i dag
vassdraget. Vestvågøy har begi‘nsete arealer
erstatningsarealer må en søke andre deler av
Det foreligger

ingen verneplaner

for utøvelse av
utøves i
og for å finne
Lofoten.

i nedbørfeltet

eller andre

planer som kan påvirke vassdraget.
En samlet vurdering av Farstadvassdragets verdi for
friluftslivet er at vassdraget har "stor verdi" for
friluftslivet.

7.2 SAMM NDRAG REISELIV
Da ens reis li
Det fins ingen reiselivsbedrifter i eller i nærheten av
Farstadvassdraget. De nærmeste reiselivsbedriftene ligger i
en avstand av 5-15 km fra vassdraget. De fleste bedriftene
driver med utleie av rorbuer. Farstadvassdragets nedbørfelt
må sies å være av en viss verdi for det lokale reiselivet.
Området må dessuten sies å ha en viss betydning for det
regionale reiselivet i dag.
En samlet vurdering av nedbørfeltets betydning for dagens
resieliv vil da være at denne verdien er av "middels verdi".
Fr mt

i

rei

liv

Vassdraget ligger i Lofoten som er ett av de 5 nasjonale
hovedsatsingsområdene for reiselivet. Lofoten er dessuten et
geografisk satsingsområde for reiselivet på fylkesplan.
Kommunen har generelle målsettinger om en økt satsing på
reiselivet, men planer om bruk av vassdraget i reiselivssammenheng er ikke kjent.
Vassdragets framtidige betydning for reiselivet vurderes
derfor til å være av "middels verdi" for reiselivet.
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8. INFRMASJN KILDER
Rapporten er basert på informasjon fra følgende kilder:

Befaring i området 22.06.88

Informas'on fr :
Vestvågøy kommune
Lokalbefolkningen
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181.SØRVÅGVASSDRAGET,
MOSKENES
KOMMUNE
1 BE I G HET G MLAND
1.1 STEDSAN IVEL
Sørvågvassdraget ligger på Moskenesøya, langt vest i Lofoten,
noen kilometer fra det vestligste punktet på Rv-19.

1.2 ATKOMST
Rv-19 fra Svolvær til Å krysser vassdragets nedre del (ca. 50
m fra Leknes). Lett atkomst fra Sørvågen.
1.

END MSF RH

D

Arealene i Sørvågvassdragets nedbørsområde er privateide.

1.4

EF LKNIN

Moskenes kommune hadde pr. 01.07.88 et innbyggertall på 1482.
Ett av de to i befolknings-konsentrasjonene er den
sammenhengende bebyggelsen fra Å til Moskenes.
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2. NATR RUNNAG G LANDKKAP
2.1 GEOLOGI
B r

r nn

e 1

i

Grunnfjellsområde med ulike gneiser og andre omdanna
bergarter er dominerende i sør: I nordlige deler av området
dominerer granittiske gneiser.
Kr

r

li

Sjeldent lite løsavsetninger i området. Spredte flyttblokker
og noe rasmark forekommer.

2.2TOPOGRAFI
Moskenesøya har et utrolig variert og fascinerende landskap.
Landskapet er forrevent med dype fjorder og vann som skjærer
seg inn mellom glasialt utforma tinder. Den karakteristiske
tind- og botntopografien er få steder mer velutvikla enn
rundt Moskenes. Bare få steder fins strandflater mellom sjøen
og fjellene.
Sørvågvassdragets nedbørsområde er tilnærmet hjerteformet.
Største lengde er ca. 5 km, det samme er største bredde.
Nedbørsområdet dekker et areal på ca. 16 km2 hvorav ca. 4 km2
er vannareal.
Sørvågvassdraget omgis av alpine fjell i nord, vest og sør.
Landskapet åpner seg mot sørøst.
Terrenget rundt Sørvågvatnet og nærmest bebyggelsen i
Sørvågen er relativt åpent, småkuppert og står i rik kontrast
til de høye, spisse tindene mot vest.
Midt i området ruver Støvla (824 moh), med breer og
karakteristiske botner. I sør og vest omgis vassdraget av
spisse tinder på mellom 500-700 moh. Fjellene er stedvis
stupbratte og utilgjengelige, men de fleste kan bestiges.
Fjellsidene er de fleste stedene vegetasjonsdekket, men også
partier med stup, svaberg og vegetasjonsløst berg fins.
Trolldalsvatnet er omgitt av stupbratte fjell flere steder.
Vassdraget er rikt på mellomstore vatn. Vatna ligger i
"etasjer", og elvene/bekkene mellom vatna går som oftest i
fosser/stryk.
Vassdraget omfatter i tillegg til Sørvågvatnet, Tindsvatnet,
Stuvdalsvatnet, Tridalsvatnet; ,Fjerdedalsvatnet,
Trolldalsvatnet og Mengelsdalsvatnet også flere mindre vatn
og en del myrtjern/putter.
Fossene fra Trolldalsvatnet og fra Stuvdalsvatnet har et
ca. 10 m. høyt fall og er vakre innslag i landskapet.
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2.3 KLIMA
Kystklima med milde vintre (>00C) og relavtivt kjølige somre
(10-120C). Årlig nedbørsmengde 700-1000 mm., hvorav det meste
kommer på vinteren. Vinder fra SV dominerer.
De relativt store topografiske forskjeller over korte
avstander gir tildels store klimaforskjeller innenfor disse
områdene.

2.4 EGETA

N

De ytre delene

kalt k

av Lofoten

er plassert

i en vegetasjonsregion

k ' n n.

Denne regionen er karakterisert av et lavlandsbelte som stort
sett er treløst og hvor lynghetog myr dominerer.
Vegetasjonen i de nedre deler av Sørvågvassdraget domineres
av heissamfunn med innslag av myr. Det er lave busker, lyng,
gras og urter som dominerer.
På lune partier vokser noe bjørk med innslag av rogn. Her
dominerer engsamfunn og småbregnesamfunn feltsjiktet.
Artssammensetningen tyder på stedvis gode vekstvilkår for
plantelivet.
Ved Stuvdalsvatnet er det flere områder med relativt rike
engsamfunn. Bl.a. er storfylte og enkelte orki~r
observert.
De mer alpine delene av regionen domineres i tillegg til
blåbærhei, av grashei og snøleiesamfunn. Opp mot fjelltindene
mangler sammenhengende plantedekke.
Vatna, med unntak av Sørvågvatnet, er næringsfattige
(oligotrofe), med få høyere planter og liten
biomasseproduktsjon.
Vegetasjonen i nedre deler bærer preg av å være
beitepåvirket, men med liten beitepåvirkning de siste åra.

2. NATUR E

AFISK T

H RI HET

Området ligger i naturgeografisk region 42 e; Nordlands
kystalpine region, underavdeling Lofoten og Vesterålen.
Regionen er karakterisert av næringsfattige, eruptive
fjellformasjoner. Store reliefkontraster med tinde- og
botnstrukturer.
Nedbørfeltet til Sørvågvassdraget må sies å være
representativt for regionen.
Området er i den nordiske fellesutredningen "Representative
naturtyper i Norden" blitt prioritert som naturtypeområde
for region 42 e.
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3 INNGREPI NEDB RF LTET
3.1 EK STERENE INN REP I

ÅDET

Landbruk
Det er ikke nevneverdige landbruksarealer i Sørvågvassdraget.
Trolldalsvatnområdet er tidligere brukt som beiteområde for
sau, men i dag er det ingen beitedyr i området.

Bebyggelse
Vassdraget munner ut i Vestfjorden ved tettstedsbebyggelsen
i Sørvågen. I nedre deler av vassdraget inngår en del
bebyggelse langs Sørvågvatnet og Tindsvatnet.
Det er ingen utstrakt fritidsbebyggelse i området, men
enkelte hytter fins langs Stuvdalsvatnet. Der er 6 hytter
observert. Forøvrig er et naust satt opp ved Trolldalsvatnets
østside.

Veger
Rv-19 krysser vassdraget ved utløpet. Foruten veger
ved Sørvågvatnet
i selve tettstedet og til boligbebyggelsen
vassdraget.
i
innover
fins ingen veger videre

Kraftlinjer
Flere kraftlinjer krysser området, bl.a. 2 større
høyspentlinjer. Den ene kommer inn i området ved
Fjerdedalsvatnet, og følger vannene helt ned til Tind. En
forgreining kommer fra Moskenes i nord og krysser tvers over
Sørvågvatnet og bebyggelsen i Sørvågen før den går videre
til Tind.

Vannkilde
Stuvdalsvatnet er drikkevannskilde for Sørvågen (Sørvågen
vannverk). Vannrørene ned til bebyggelsen er delvis nedgravd,
men ligger i dagen enkelte stder. Planer for utbygging av
vannverket foreligger ikke. Vannverket har et inntak i
Studalsv. og et inntak ved elva ca. 250 m nedstrøms Studalsv.
Forsyner ca. 1000 personer og fiskeindustri. Vannkapasiteten
og vannkvaliteten er god.
F rur nsnin

f

lin

Sørvågvatnet er noe forurensa fra bebyggelsen like inntil.
På grunn av investering i rensetiltak og utbedring av
ledningsnettet, er forurensningen i ferd med å bli mindre.
Tindsvatnet brukes som resipient for 5-6 hus.
På fig. 3.1.1 er de observerte inngrepene kartfestet.
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Påvirkning:
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- bilveg
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lysløype
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Inn re

3.2 VASSDRAGETS

i

dr

t.

raden av

åvirknin .

RAD AV PÅVIRKNING

Vassdragets nedre deler, eller i området nedenfor
Stuvdalsvatnet er det foretatt.pn del inngrep. Bebyggelsen
strekker seg et stykke innover og Sørvågvatnet er delvis
omkranset av boligbebyggelse. I tillegg går kraftlinja fra
Tennesvatnet tvers igjennom området.
Det er den nordvestlige delen av vassdraget som kan sies å
være uberørt. Dette området utgjør størstedelen av
vassdragets nedbørsområde. Fig, 3.1.1 illusterer
påvirkningsgraden av vassdraget.
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4 FRIUFTSLIV
4.1VASSDRA ETS EGN THET F
4.1.1VASSDRAGETS TILG EN

R FRILUFTSLIV
LI HET

Den eksterne tilgjengeligheten til området er relativt god.
Når den siste ferjestrekningen i Lofoten, Napp-Lilleeidet,
blir erstattet med tunnell blir det enda lettere atkomst.
Tilgjengeligheten til vassdraget er god. Rv-19 krysser nedre
deler av vassdraget og stier fører inn over mot Stuvdalsvatn
og videre inn i de Net-ligedeler av vassdraget.
Den interne tilgjengeligheten er variabel. De vestlige delene
av vassdraget er vanskelig å nå; spesielt sommerstid.
Terrenget er her meget bratt og delvis uframkommelig. Eneste
mulighet å komme til enden av Trollvatnet på er med båt. På
vinteren er det mulig å gå på ski. •

4.1.2FYSISK

EGNETHET F R AKTIVITETER

Sørvågvassdraget er godt egnet for en rekke aktiviteter.
Områdets varierende tilgjengelighet og topografi gjør sitt
til at hele spekteret av friluftsutøvere kan få utfordringer
og muligheter for tilpasset aktivitet i området.
Egnetheten for turer til fots er god, selv om terrenget er av
en slik utforming at det fins områder som det er vanskelig å
nå for vanlige folk. For erfarne fjellvandrere/klatrere vil
toppturer og tindebestigning være aktuelt. Området har i
tillegg store arealer som er utmerket for vanlig turgåing.
Videre er det fine forhold for skigåing i store deler av
vassdraget. Det er vanligvis godt med snø og vatna er
islagte.
Fiskemulighetene er gode. I nesten hele vassdraget fins
innlandsfisk.
området fins et variert artsutvalg som er typisk for
regionen. Det fins bra bestander av blant andre oter, mink,
røyskatt og hare. Det er dessuten et rikt fugleliv i deler av
vassdraget.
Området har også muligheter for vannbaserte aktiviteter. De
fleste vatna er godt egnet for robåter, men tilgjengeligheten
er varierende. Sørvågvatnet er lett tilgjengelig og godt
egnet for bruk av robåt/kano/kajakk/seilbrett.
Forøvrig er flere av vatna for små og elvene for strie for
eksempelvis kanopadling.
Bading er mulig i Sørvågvassdraget. Minimumsfaktor er
vanntemperaturen.
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Stuvdalsvatnet er drikkevannskilde, slik at dette og de
øvrige vatna innover i vassdragbt er båndlagte.
Sørvågvatnet, og muligens flere av vatna, er godt egnet til
skøytegåing.
Det er videre bra med bær i området, spesielt molte og
blåbær.

4.1.

TI RETT LEGGING F R FRI

FTSLIV

Det er i området gjort få tiltak som kan sies å være
tilrettelegging spesielt for friluftsliv. Følgende tiltak kan
sies å ha hatt betydning for friluftslivet i området:
parkeringsmuligheter
lysløyper
stier og løyper
fjellsikring
Park rin

muli h t r

Foruten parkeringsmuligeter ved bebyggelsen i Sørvågen, fins
ingen opparbeidete parkeringsplasser.
Lysløype
Langs vest- og nordsida av Sørvågvatnet har idrettslaget
anlagt ei lysløype på ca. 2-3 km.
1

r

M r in

Det går sti fra Sørvågen rundt Sørvågvatnet. Denne har delvis
sammenfall med lysløypa. Bru over elva fra Stuvdalsvatnet er
bygd. Videre går en sti fra tettstedet opp til
Stuvdalsvatnet, langs østsida av vatnet og opp til
Trindalsvatnet og Krokvatnet.
Fra Fjerdedalsvatnet er det vardet til Støvla (824 moh). Ved
Stuvdalsvatnet, der elva mot Sørvågvatnet renner ut, er det
bygd ei bru. Dette er nødvendig for å komme over elva om
Tindstinden eller andre topper,på vestsida av elva skal
bestiges.
F

11 ikrin

På breen nord for Støvla er tau lagt ut for å trygge
ferdselen over bratte partier av breen.
n k

t'lr

1

in

il

k

Det er framkommet ønske om at den ødelagte laksetrappen i
elva ned fra Tindsvatnet blir reparert. Dette ville gjort
oppgang av saltvannsfisk til Tindsvatnet mulig.
Fra reiselivsnæringa er det ønsker om at turstien til
Tindstinden blir merket.

400

4.2 PPLEVELSE MULI HETER
4.2.1LANDSKAPSKVA ITETER/FLRA/FAUNA
Landskapet i denne delen av Lofoten er svært spesielt og byr
på kvaliteter som vil være utgangspunkt for et mangfold av
naturopplevelser. En så stor v&tiasjon i naturelementer er
det vanskelig å finne andre steder.
Til tross for nærhet til bebyggelse har store deler av
vassdraget et uberørt preg.
Flora og fauna i området skiller seg ikke ut fra det som er
typisk for området.

4.2.2GRADE AV PÅVIRKNING
Som nevnt i kap. 3.2 er vassdraget som helhet relativt lite
påvirket. De nedre delene av vassdraget er imidlertid utsatt
for en rekke inngrep.
Det vises forøvrig til fig. 3.1.1 hvor de enkelte inngrep er
kartfestet og hvor graden av påvirkning er skissert.

4.2.3KULTURMINNER
Ingen kulturminner er kjent innenfor nedbørfeltet.
Gloppen fyr, nedlagt og ubebodd, ligger tilgrensende til
vassdragets ytre deler.

4.3 DAGENS BRUK
4.3.1BRUKERGRUPPER
Området brukes i første rekke av lokalbefolkningen på
strekningen Å til Moskenes.
Ifølge lokalkjente brukes området også i stadig større grad
av den øvrige befolkningen i Lofoten og av de mange turistene
som ferierer i området, spesielt i perioden juni-august.
Bedre kommunikasjonen har gitt en oppblomstring av
turistnæringen. Stadig flere turister har begynt å bruke
fjellområdet i friluftslivssammenheng.
De nedre delene av vassdraget'er mest brukt, og er et
verdifullt n r uromr°de for befOlkningen i Sørvågen.
De øvrige delene av vassdraget er mye brukt som
både sommer og vinter.
og hel e u mrå

ur mråd

Foruten noen få hytter i sentrale deler av vassdraget fins
ingen overnattingsmulighet i de indre områdene. Overnatting
må da baseres på telting.
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Sannsynligvis er det som
betydning.

a

r mr°d

området har størst

of
n Tu 1
anser området for å være et svært viktig
friluftslivs- og rekreasjonsområde.

4.3.2AKT

E

FRIL FT LI SAKT V TETER

Sørvågvassdraget gir rom for mange ulike friluftslivsaktiviteter. De viktigste aktivitetene som utøves i området
er følgende:
turgåing til fots
skigåing
fiske
jakt
I tillegg forekommer følgende aktiviteter i noe mindre omfang:
bær- og sopp-plukking
roturer
bading
naturstudier/fotografering
Lysløypa rundt Sørvågvatnet er mye brukt til rekreasjon og
til fysisk aktivitet i vinterhalvåret.
Under følger en kort beskrivelse av de vanligste aktivitetene:
T r °in
En av de viktigste friluftslivsaktivitetene i området er
turgåing til fots. Det er områdene mellom Stuvdalsvatnet og
Fjerdedalsvatn som er mest brukt. På sommeren kan de fleste
av toppene nås uten spesielt klatreutstyr. Tindstinden
(490 moh) er mye besøkt og fjelltoppen Munken er også et
yndet turmål.
Skigåina
På vinteren er området mye benyttet til skigåing. Området
innover Stuvdalen er et mye brukt skiterreng. Også
Trolldalsvatnet og Mengelsdalsvatnet er mye benyttet til
skiareal vinterstid. Spesielt ved påsketider er området mye
brukt til skigåing.
Fiske
Laksefisk går ikke opp i noen deler av vassdraget. I de
fleste vatna er det fisk og det fiskes en del ørret og røyr.
Det foreligger ingen fangstoppgaver for noen av vatna. Flere
vatn er overbefolka så uttaket burde økes.
Tidligere ble området forvaltet av Sørvågen og Omegn
Sportsfiskeforening, som også solgte fiskekort. I de senere
år har fisket i praksis vært fritt.

402
Da vassdraget omfatter mange vatn med ulike fiskeforekomster
og varierende interesse i fiskesammenheng tas følgende
detaljer med:
•
Tin,dsvatn:
Tidligere gikk sjørøye og sjøørret opp her, men
mulighetene ble ødelagt pga. vegbygging. Ei laksetrapp
ble senere bygd, men denne er ikke lenger i funksjon. Noe
innlandsørret dominerer. Det er tydelige tegn på
overbefokning.
Sørvågvatn:
Laksetrapp er bygd også her, men er nå ute av drift. I
dag fins noe innlandsørret av middels kvalitet og bra
størrelse samt noe innlandsrøyr. ørret på over 4 kg er
tatt i vatnet.
F'erd dalsv n:
500 ørretyngel ble tidlig på 1970-tallet satt ut i
Fjerdedalsvatn.
Etter noen få år med ørretfiske fikk en røye i vatnet.
1/2 - 1 kg var da vanlig størrelse på røya. Senere har
bestanden økt og vanlig størrelse på fisken har gått ned
til et snitt på ca. 300-400 g. Det er nå tegn på
overbefolkning, og det er ønske om å beskatte røya
hardere. Garnfiske er tillatt. Fra Fjerdedalsvatn har
røya spredt seg nedover i vassdraget. Fjerdedalsvatn er
et viktig gyte- og oppvekstområde for fisk. Vatnet er
også et attraktivt fiskevatn.
Tr dalsvatn:
Regnbueørretyngel ble satt ut i 1930-åra. En tid var
regnbueørret dominerende fiskeslag i vatnet, men
etterhvert har den opprinnelige ørreten tatt over. Også
innlandsrøyr fins nå i vatnet. Tredalsvatn har i perioder
vært et attraktivt fiskevatn, også til isfiske.
Stuv

lsvatn.
Stuvdalsvatnet er drikkevannskilde for Sørvågen. Vatnet
er dypt, og er lite attraktivt som fiskevatn. Vatnet
bærer preg av overbefolkning m.h.t. ørret.

Trol dalsva n:
Trolldalsvatn er et rent ørretvatn med fisk av god
kvalitet og fin størrelse.›Fisk på 1/2 - 1 kg er vanlig.
Vatnet er et fint fiskevatn, men deler av vatnet er lite
tilgjengelig foruten via båt.
Men el dalsvatnet: Vatnet var tidligere fisketomt. ørret ble
utsatt og en kan nå få fin fisk her.

403

Jakt
Det drives en del jakt i området. Fjellrype er den arten det
jaktes mest på. I tillegg drives noe harejakt. Det er
fortrinnsvis folk med lokal tilknytning som jakter i området.
B r-

- 1 kkin

Det plukkes bær i området, spesielt molte og blåbær. Også noe
tyttebær fins. Det er få som plukker sopp, selv om det
enkelte år er bra forekomster.
Båtbruk
Sørvågvatnet brukes en del til roturer. Også ved Tindsvatn,
Trolldalsvatn og Stuvdalsvatn ligger enkelte båter. Båtene
brukes mest i forbindelse med fiske, men også til rekreasjon.
Kano- og kajakkpadling forekommer, men dette er ingen vanlige
aktiviteter i området.
Bading
På fine sommerdager bades det en del i Sørvågvatnet. Det er
ingen steder som er spesielt godt egnet som badeplass.
Stuvdalsvatnet er drikkevannskilde, og bading er ikke tillatt
i dette og de øvrige vatna innover i vassdraget.
n

Tidligere ble Sørvågenvatnet flittig brukt til skøytegåing.
En bane ble rydda for snø. De senere åra har det vært
minimal skøyteaktivitet.
Fig. 4.3.1 viser de viktigste områdene for ulike
friluftslivsaktiviteter.
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4.3.3OMLANDSREGISTRERING
Befolkningen på Moskenesøya har ikke tilsvarende områder for
utøvelse av friluftsliv verken når det gjelder størrelse,
mangfold eller tilgjengelighet. Det fins få områder som kan
erstatte Sørvågvassdraget som område for utøvelse av en rekke
friluftslivsaktiviteter.
For de fleste aktivitetene kan man finne erstatningsområder i
Lofoten forøvrig, men ikke i nærheten av der befolkningen på
Moskenesøya bor.
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5 REISELIV
.1

KSI T R ND

REI

L VSBEDRIFTER I

MRÅDET

Det fins flere større og mindre reiselivsbedrifter i og i
nærheten av nedbørsområdet. Tab. 5.1.1 gir en oversikt over
bedriftene.
BEDRIFTENS NAVN

TYPE

ANTALL
SENGER

Vest-Lofoten Hotell

H

24

Vest-Lofoten Feriesenter

R

45

Kjell Arntzen Rorbuer

R

12

Thorshavn Rorbucamping

R

12

Stotenberg Rorbucamping

R

12

Kristian Krog Rorbucamping

R

?

Tab. 5.1.1

Reiselivsbedrifter i og nær Sørvågvassdraget.
(H=hotell, R=rorbuer)

Fricamping
Ifølge lokale reiselivsfolk forekommer en del fricamping i
Sørvågområdet. Det er en oppfatning av at dette er et økende
problem. Reiselivsplanen som er under utarbeidelse, vil ta
opp dette problemet for om mulig å finne løsninger.

2 NATURBASER

ATTRAKS

NER

G AKTI ITET R I

MRÅDET

Naturen i området er i seg selv en stor attraksjon. Elementer
i naturen med spesiell verdi for reiselivet kan være følgende:
ik

unk

r

ind r

Vassdraget huser en rekke attraktive tinder. De fleste kan
bestiges uten spesielle hjelpemidler.
Tindstinden (490 moh) er et yndet utsiktspunkt.
Støvla (824 moh) nås lettest fra nord.
Fosser
Det fins flere fine fosser i området. Fossen ned fra
Stuvdalsvatnet kan sees helt fra Rv-19. Fossen fra
Trolldalsvatnet til Stuvdalsvatnet er også fin.
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Aktiviteter
L fo m r • n
Arlig turmarsj fra Ramberg til A (35 km)
Marsjruta passerer de nedre eine
av vassdraget.
Tur

for nin

DNT (Den norske turistforening) startet sommeren 1987 med
fellestur i Lofotfjella; "Lofotsommer".
Det ble arrangert 2 turer i 1987, men det blir arrangert 3
turer å 8 dg i 1988.
Turene tar utgangspunkt i et par faste baser hvorfra dagturer
tas til bl.a. Hermannsdalstind (1029 moh) og Helvetstinden på
Moskenesøya. I tillegg inngår sightseeing og aktiviteter
tilknyttet sjøen og de øvrige omgivelsene.
Fig. 5.2.1 viser aktivitetsområdet for fellesturene i 1987.

Vestvågøy
50

hm
Kr003

O.

legg.

Lor

Ravaal
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L fot n

2.1
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omm r"
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f r DNT"

f 11

r i
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Lofoten turlag ble stiftet i 1986. Laget vil arbeide for å
øke interessen og mulighetene for friluftsliv i området.
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RÅDETS VERDI F R REISE I ET I DAG

Lok 1

r i

liv

Det er mange turistbedrifter i nedbørfeltet. (Jfr. tab. 5.1.1)
Reiselivsnæringa er ei viktig næring for Lofoten generelt og
for Moskenes kommune spesielt. Det satses mye på å utvikle
næringa.
Ifølge lokale reiselivsfolk er omgivelsene rundt Sørvågen,
Sørvågvassdraget inkludert Lofoten et av de områder i
Nord-Norge som er mest besøkt av turister somemrstid stor
betydning for det lokale reiseliv som rekreasjons- og
utfartsområder.
R

ion le r i

liv

Sørvågvassdraget er en viktig del av et landskap som er
spesielt attraktivt i reiselivssammenheng. Det er fra
reiselivshold sagt at området også i dag er av betydning for
det regionale reiselivet.

6 PLANSIT
ASJNENF R VASSDRAGET
.1 K
Ar

MM NA E PLANER

1 '

in

I generalplanen for kommunen (1979-90) er Sørvågvassdraget
kategorisert som 1 nd r ksa urområd . Dette er områder
som ikke skal nyttes til spesiglle formål, og som fortsatt
skal kunne brukes til tradisjonelt landbruk jakt, reindrift
og fiske.
Sørvågvassdraget er dessuten ett av fem områder som i
generealplanen er betegnet som de mest
k i
r k
omr° n i k mmu n. Ifølge generalplanen: "I disse
områdene må en være særlig varsom med å endre
utnyttingsgraden".
Det blir i generalplanen antydet at konflikter mellom naturog friluftsinteressene og utbyggingsinteressene kan oppstå.
Det kommer imidlertid klart fram at et hovedprinsipp for
arealdisponeringen er å sikre viktige natur- og
friluftsområder mot utbygging.
Soneplan/reguleringsplan for Sørvågvassdraget utenom
tettstedet er ikke utarbeidet.
Bebyggelse
Private lag har planer om å bygge en flerbrukshall
(idrettshall-typen) ved Sørvågvatnet. Det foreligger dessuten
planer om å bygge eldreboliger helt ned til Sørvågvatnet.
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En realisering av disse planene vil kunne føre til
konflikter mellom nærmiljø-/ friluftsinteressene og
utbyggingsinteressene.
Fri i

b b

1

Pr. 1977 var det kun 12 hytter i hele kommunen. 6 av disse
ligger ved Stuvdalsvatnet. Om fritidsbebyggelse sier
generalplanen følgende: "Kommunen må være forbredt på en
økning i etterspørselen etter hyttetomter. Disse bør legges i
de utpekte hytteområdene".
Det er ikke pekt ut aktuelle hytteområder i Sørvågvassdraget.
Vannkilde
Stuvdalsvatnet er drikkevannskilde for Sørvågen. (Sørvågen
vannverk). Vannverket har et inntak i Stuvdalsvatnet og et
inntak ved elva ca 250 meter nedstrøms Stuvdalsvatnet.
Forsyner ca 1000 personer og fiskeindustrien. God kapasitet,
godt vann. Vannrørene ned til li'ebyggelsen
er delvis nedgravd,
men ligger i dagen enkelte steder. Planer for utbygging av
vannverket foreligger ikke.
Planer
dr

m n rin

viklin

om

r

r v

dr

n rin

Ved utløpet av Tindsvatnet er det gitt konsesjon for et
settefiskanlegg. (Moskenes Fiskeindustri A/S) Om anlegget
blir bygget vet man ikke noe om pr. 1988.
Reiseliv
Lofoten er pekt ut som ett av få n s'onal
in
mr° r
for reiselivet i landet. Dette medfører økt ressurser til
reiselivsutvikling i regionen som igjen vil føre til økt
turiststrøm.
I fylkesplan for Nordland (1988-91) er Lofoten/Vesterålen
vedtatt som geografisk satsingsområde for reiselivet og
forprosjekt vil bli igangsatt våren 1988.
Også i kommunens generalplan blir reiselivsn rin a pekt på
som en av de framtidige vekstnæringene: "Turistnæringen kan
bli et viktig tilskudd til den øvrige næringsvirksomhet i
kommunen". Sørvågvassdraget vil da være et viktig
aktivitetsområde i en lokal reiselivssatsing. Reiselivsplan
for Moskenes er under utarbeidelse.

6.2 VERNEPLANER I

MRÅDET

Foruten forslag om 7 fuglereservater i Moskenes kommune fins
ingen planer om verneområder verken i kommunen eller i
Sørvågvassdraget.
Fylkesmannen i Nordland, miljøvernavdelingen, mener det fins
botaniske verneinteresser rundt Sørvågvatnet.
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ANDR

P ANER F R-

G INTER S ER I

ASSDRAG T

Fril f
Fylkesmannen i Nordland, miljøvernavdelingen, har registrert
området rundt Stuvdalsvatnet som et viktig friluftsområde.
Området inngår i FRIDA (Friluftsområdedata) som område nr.
1874-203.
Stuvdalsvatnet er sagt å være svært velegnet som

referansevassdragfor de ytre deler av Lofoten. Dette pga.
vassdragets størrelse og den relativt store uberørtheten.
Kraf

b

in

Sørvågvassdraget/Avatnet er i Samla Plan plassert i kategori
II med et kraftpotensiale på 7 GWL.
Ifølge planene er Trolldalsvatnet og Fjerdedalsvatnet tenkt å
være magasin, med demninger ved utløpet. Vann fra
Trolldalsvatnet tenkes overført i tunnel til Avatnet
kraftstasjon.

AMMENDA
7.1 SAMMENDRAG

K NKLUSJN
FR LUFTS IV

Sørvågvassdragets nedbørfelt er 16 km2. Området er privateid.
Sørvågvassdraget inngår i et større sammenhengende
naturområde på Moskenesøya. Landskapet er utrolig variert og
fascinerende og gir rom for ulike opplevelser og aktiviteter.
Høydeforskjellen er 0-824 moh. Vassdraget består av en rekke
små og store vatn omkranset av tinder på alle kanter.
Området tilhører naturgeografisk region 42e; Nordlands
kystalpine region, underavdeling Lofoten og Vesterålen.
Sørvågvassdraget er svært representativt for regionen.
De indre deler av vassdraget som utgjør det største arealet,
er relativt uberørte, mens det i området nedenfor
Stuvdalsvatnet er foretatt en del inngrep. øvre deler av
vassdraget er drikkevannskilde. Nabovassdraget er regulert og
Sørvågvassdraget er et av de siste urørte vassdragene i
Lofoten.
Den eksterne tilgjengelighetn er god. Intern tilgjengelighet
er variabel. Store deler av vassdraget er lett å nå, mens de
vestlige delene er mer uframkommelige.
Vassdraget er svært mye benyttet, og er det viktigste
naturområde for befolkningen på Moskenesøya. Området er mye
benyttet til dagsturer, også av turister.
Vanligste friluftslivsaktiviteter i nedbørfeltet er fiske,
fotturer, jakt, skiturer og bærplukking. Sørvågvatnet og et
par av de andre vatna er godt egnet til roturer og annen
båtbruk. Bading skjer i Sørvågvatnet.

410

Tiltak som bedrer mulighetene for friluftsliv i vassdraget er
et godt, delvis merket stisystem, og utlagt tau over farlige
brepartier. I tillegg fins ei lysløype rundt Sørvågvatnet.
Befolkningen på Moskenesøya har ikke tilsvarende områder for
utøvelse av friluftsliv. Det er vanskelig å finne
erstatningsområder for utøvelse av en rekke friluftslivsaktiviteter i nærheten.
Området er i generalplanen framhevet som et av de mest
attraktive/brukte utfartsområder i kommunen, og inngår
dessuten i fylkesmannens overakkt over viktige
friluftsområder i Nordland.
En samlet vurdering av Sørvågvassdragets verdi for
friluftslivet er at vassdraget har "meget stor verdi" for
friluftslivet.

7.2 SAMMENDRAG R ISELIV
Da ens reiseliv
Det fins en rekke reiselivsbedrifter i og i nærheten av
vassdraget. Bedriftene selv framhever den store betydningen
Sørvågvassdraget har som utfarts- og rekreasjonsområde også
for turistene.
Vassdraget er allerede i dag av stor betydning for reiselivsnæringa.
Fram idi

r iseliv

Vassdraget ligger i Lofoten som er ett av de 5 nasjonale
hovedsatsingsområdene for reiselivet. Lofoten er dessuten et
geografisk satsingsområde for reiselivet på fylkesplan. I
tillegg er reiselivet et meget sterkt satsingsområde for
Moskenes kommune.
økt turisme i området vil gi økt etterspørsel etter
rekreasjonsarealer som de vi finner i Sørvågvassdraget.
Vassdragets framtidige betydning for reiselivet vurderes
derfor til å være av "meget stor" verdi.
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182.ÅVATNET,
MOSKENES
KOMMUNE
1. BE IGGENHETG MLAND
1.1STEDSANGIV

L E

Avatnet ligger på Moskenesøya, like ved det vestligste
punktet i Lofoten. Området grenser mot Sørvågvassdraget
(objekt 181) i øst.
Fig. 1.1 viser vassdragets beliggenhet.

1.2 ATKOMST
Rv-19 fra Svolvær til Å ender like ved vassdragets utløp.
Lett atkomst til vassdraget fra Å.

1.3EIENDOMSFORH

LD

Arealene i Åvatnets nedbørfelt er privateide.

1.4BEF

LKNING

Moskenes kommune hadde pr. 01.07.88 et innbyggertall på 1516.
Ett av de to tyngdepunktene i befolkningskonsentrasjonen er
den sammenhengende bebyggelsen fra Å til Moskenes.
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2. NATURGUNNLAG G LANDSKAP
2.1 GEOLOGI
B r

runn

o

i

Berggrunnen i området er grunnfjell, hvor ulike gneiser og
andre omdanna bergarter dominerer.
Kvar

r

lo i

Det fins lite løsavsetninger i området. Noe rasmark fins
under de høyeste fjellene.

2.2 T

P GRAF

Åvatnets nedbørfelt er tilnærmt trekantet i formen. Største
lengde er ca 4 km mens gjennomsnittlig bredde er ca 2 km.
Nedbørsområdet dekker et areal på ca 8 km2 hvorav ca 1,5 km2
er vannareal.
Mye av det som er beskrevet for Sørvågvassdraget (objekt 181)
gjelder også for Åvatnet. Åvatnet (10 moh) omgis av alpine
fjell i nord, vest og sør, og med en åpning i landskapet mot
øst.
Åvatnet skjærer seg inn mellom fjellene som går opp i 826
moh. (Mengelsdalstinden). Spisse tinder med breer og
karakteristiske botner omgir vassdraget. Fjellene er for det
meste stupbratte, blankskurte og med sparsomt
vegetasjonsdekke.
Lengst vest i vassdraget kommer flere fosser nedover
fjellsidene. I Ådalen er fjellsidene ikke så bratte.
Langs Åvatnet fins bergknatter og mindre stup og skrenter,
men også lune viker, svaberg og flatere partier.

2.3 KLIMA
Kystklima med milde vintre (>00C) og relativt kjølige somre
(10-120C). Årlige nedbørmengde 700-1000 mm., hvorav det meste
kommer på vinteren. Vinder fra SV dominerer.

2.4 VEGETA

JON

Som Sørvågvassdraget tilhører også Åvatnet
vegetasjonsregionen k s eks' n n. Ved Åvatnet er det de
treløse lyngheiene som dominerer.
Fjellsidene er stort sett dekket av lynghei, gras- og urter.
Store arealer i det alpine området er dessuten
vegetasjonsløse.
På lune partier langs Avatnet, spesielt i vest, forekommer
enkelte treklynger av bjørk og noe rogn. Feltsjiktet består
stedvis av høystandepreget vegetasjon med bregnet, turt,
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vendelrot og storfrytle. Vegetasjonen bærer preg av et
næringsfattig underlag, men stedvis fins noe rikere
vegetasjon.
Mindre myrpartier er vanlig langs vatnet. I Ådalen fins noen
myrdrag med større utstrekning. Mosedekkete steiner og
berghamre bærer bud om et fuktig klima.
Avatnet er et næringsfattig vatn med lite høyere vegetasjon
langs bredden.
Vegetasjonen er kulturpåvirket langs vatnet. Tidligere beitet
sau i området. All beiting er nå opphørt.
Fylkesmannens miljøvernavdeling har anført botaniske
verneinteresser ved Å.

.5 NATURG

RAFI K TILH R

H T

Avatnets nedbørfelt tilhører naturgeografisk region nr. 42e;
Nordlands kystalpine region, underavdeling Lofoten og
Vesterålen.
Regionen er karakterisert av næringsfattige eruptive
fjellformasjoner og store relirfkontrastermed tinde- og
botnstruktur.
Nedbørfeltet til Åvatnet må sies å være representativt for
regionen.

INNGREP
I N D RFELTT
.1 EK IST

N

I NGREP

Landbruk
Det er ikke landbruksarealer i bruk i Åvatnets nedbørsområde
i dag. Tidligere ble området både langs vannet og oppover
fjell-liene brukt til utmarksbeite for sau og til ffthøsting,
men dette er nå opphørt.
Bebyggelse
Tettstedet Å ligger i den nedre delen av vassdraget, hvor

elva munner ut i sjøen. En del fast bebyggelse inngår derfor
i vassdragets nedre deler. Langs Åvatnet ligger 4 private
hytter, den eldste fra 1930-årene.
Veger
Rv-19 krysser vassdraget like ved utløpet. Foruten et par
stikkveger til boligbebyggelsen på vestsida av Rv-19, fins
ingen veger videre innover i vassdraget.
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Kraftlinjer
Ei kraftlinje krysser såvidt den østligste delen av
vassdraget, ved elvas utløp.
Vannkilde
Vann fra Avatnet tas i dag via rør til et større
settefiskanlegg for smolt i Å ("Å-fisk A/S").
F rur n nin

f r

lin

Ingen synlige på forurensning ble observert i vassdraget. Noe
papirsøppel langs vatnet observert.
På fig. 3.1.1 er de observerte inngrepene kartfestet.
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TEGNFORKLARING
Påvirkning:

Inngrep:

= relativt uberørte
områder

fast bosetting
= hytter
- bilveg

3-3-4=
Fi .

= områder påvirket
av inngrep

kraftlinje
.1.1

Inn re

i v ssdra

r den av

åvirknin .

1
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.2 VA

DRA ET

RAD AV PÅVIRKNING

Åvatnets nedbørsområde må sies å være et relativt uberørt
område. Det er kun de østlige, nedre deler av vassdraget som
er påvirket av ulike inngrep.
Fig. 3.1.1 illustrerer påvirkningsgraden av vassdraget.

FRILUFTSLIV
4.1 VASSDRAGET
4.1.1

AS DRAGET

EGNETHET F R FRILUFTSLIV
TIL

EN ELIG_HET

Den eksterne tilgjengeligheten til området er relativt god.
Når den siste ferjestrekningen i Lofoten, Napp-Lilleeidet,
blir erstattet med tunnell blir det enda lettere atkomst.
Tilgjengeligheten til vassdraget er god. Rv-19 krysser nedre
deler av vassdraget og stier fører inn over mot Åvatnet og
til de indre deler av vassdraget.
Den interne tilgjengeligheten er stort sett god, men alle
tindene som omgir vassdraget kan ikke nås.

4.1.2FYSISK

EGNETHET F R AKTIV T TER

Åvatnets nedbørsområde er godt egnet for en rekke
aktiviteter.
Områdets topografi gjør sitt til at hele spekteret av
friluftslivsutøvere kan få utfordringer og muligheter for
tilpasset aktivitet i området.
Egnetheten for turer til fots er god, selv om terrenget er av
en slik utforming at det fins områder som er vanskelig å nå
for vanlige folk. For erfarne fjellvandrere/klatrere vil
toppturer og tindebestigning være aktuelt.
Videre er det fine forhold for skigåing på Åvatnet og
i Ådalen innerst i vassdraget.
Fiskemulighetene er gode. I Åvatnet fins både anadrome fisk
og innlandsfisk.
Det er bra bestander av bl.a. hare og rype i området.
Åvatnet er ideelt for vannbaserte aktiviteter. Nærheten til
veg, muligheter for båtplass og fine forhold for strandhugg
bidrar til dette.
Bading i Åvatnet er mulig såfremt vanntemperaturen er bra.
Det er bra med molte, blåbær og tyttebær i området.
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4.1.3TILRETTELEGGIN

F R FRIL FTSLI

Det er i området gjort få tiltak som kan sies å være
tilrettelegging spesielt for friluftsliv. Følgende tiltak
kan sies å være av betydning for friluftslivet i området:
parkeringsmuligheter
stier og løyper
båtplasser
fiskestellstiltak
Park rin smuli he er
Foruten parkeringsmuligheter ved bebyggelsen i Å fins ingen
opparbeidete parkeringsplasser.
tier o

lø

r

Det 9år sti rundt hele Avatnet. I tillegg går en sti/tras
fra Åvatnet og over til Stokkvikvatnet.
Båtplasser
østre del av Åvatn er i soneplanen

for Å avsatt

som

småbåthavn for mindre båter. Det er allerede ca. 10-15 båter
der, men spesielle tilretteleggingstiltak er ikke utført.
Fisk s

llstil

k

Ved utløpet av Åelva er det en laksetrapp som gjør oppgang av
anadrome fisk mulig.

4.2

PPLEV LSESM LIGHETER

4.2.1 LANDSKAPSKVA ITETER/FLORA/FA NA
Landskapet i denne delen av Lofoten er svært spesielt og byr
på kvaliteter som vil være utgangspunkt for et mangfold av
naturopplevelser. En så stor variasjon i naturelementer er
det vanskelig å finne andre steder.
Avatnet er et viktig innslag i landskapsbildet.
Flora og fauna skiller seg ikke ut fra det som er typisk for
området.

4.2.2 GRADEN AV PÅVIRKNING
Som nevnt i kap 3.2 er vassdraget som helhet relativt lite
påvirket. De aller nederste delene av vassdraget er
imidlertid utsatt for en rekke tekniske inngrep.
Det vises forøvrig til fig. 3.1.1 hvor de enkelte inngrep er
kartfestet og hvor graden av påvirkning er skissert.

419

4. . K T RMINN
Ved nordenden av vatnet er rester etter gammel bosetting
registrert. Steingjerder og terasseoppbygging med mur er
funnet. Dette er av stor lokal kulturhistorisk interesse.
Ved utløpet av elva ligger tettstedet Å med en rekke
kulturhistoriske severdigheter,,Store deler av tettstedet er
vernet, bl.a. den mangfoldige væreiergården. I tillegg er
Norsk fiskeværsmuseum på Å under oppbygging.

4.

DAG N

BR K

4. .1 R KERGR PP R
Området brukes i første rekke av lokalbefolkningen på
strekningen Å til Moskenes.
Ifølge lokalkjente brukes området også i stadig større grad
av den øvrige befolkningen i Lofoten og av de mange turistene
som ferierer i området.
For befolkningen på strekningen Å
Reine er Avatnet et
viktig nær ur mrå . Området gir rom for flere ulike
friluftslivsaktiviteter i nærmiljøet.
I tillegg til den viktige funksjonen som nærturområde er
området mye brukt som dagsturområde både sommer og vinter.
Området har mindre betydning som helgeturområde. Det fins
få hytter i området og ingen overnattingsmulighet foruten i
Å. Områdets størrelse tilsier dessuten at det er som nærturog dagsturområde det har størst verdi.

4.3.2AKTUE L FRILUFTSAKTIVT TER
Åvatnet gir rom for flere ulike friluftslivsaktiviteter.
De viktigste friluftslivsaktivitetene som utøves i området er
følgende:
turgåing til fots
skigåing
fiske
jakt
I tillegg forekommer følgende aktiviteter i noe mindre omfang:
roturer på vannet
bading
bær- og sopp-plukking
Under følger en kort beskrivelse av de vanligste aktivitetene.
Tur

i

il

Avatnet er mye brukt til kortere og lengre turer til fots,
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langs eller rundt vatnet. Ådalen er også mye brukt. I tillegg
kan en bestige noen av tindene rundt vannet.
Fra Åvatnet går en trasé ut mot havet til Stokkvikvatnet og
Stokkvika på vestsida av vassdraget.
Flere bål- og rasteplasser langs vatnet vitner om at området
er mye brukt som utfats- og rekreasjonsområde.
Tur °in

å

ki

På vinteren brukes Åvatnet mye til skigåing. Det islagte
vannet er et av de få stedene hvor skigåing i flatt terreng
er mulig.
Fra Åvatnet går de fleste oppover Ådalen og opp i de fjellene
hvor skigåing er mulig. Området brukes spesielt mye til
påskeutfart.
kø

lø in

Åvatnet ble tidligere benyttet til skøytegåing. I de senere
åra har det vært liten skøyteaktivitet.
Fiske
Åvatnet er et mye brukt fiskeområde. Fiske er en av de mest
utbredte friluftsaktivitetene i området. Fisket foregår fra
land (stangfiske) eller fra båt.
I Avatnet fins sjørøye, sjøørret og innlandsørret.
Sjørøyestammen er en spesiell røyestamme som gyter i vatnet.
Kvaliteten på røya er spesielt fin, men fisken er noe mindre
enn vanlig.
Stokkvikvatnet (42 moh.) like vest for nedbørsområdet er
fisketomt.
Det er i dag lite isfiske på Åvatnet. Tidligere var det flere
som fisket røye på vinteren.
Jakt

I Avatnområdet fins bra bestander av fjellrype og hare.
Det drives en del jakt på fjellrype i fjellsidene ovenfor
Åvatnet. Det jaktes også en del på hare. Det er for det meste
lokalbefolkningen som jakter i Åvatnområdet.
B r- o

- lukkin

Det plukkes bær i området, spesielt moltebær, men også noe
blåbær og tyttebær. Det fins en del sopp i området, men det
er ifølge lokalkjente få som plukker sopp.

421

Båtbruk
østenden av Avatnet er det èn båtplass for robåter. Et
titalls båter ligger der. Det meste av båtbruken på Åvatnet
har sammenheng med fiske. Vatnet brukes i tillegg til roturer
i rekreasjonsøyemed.
Kano- og kajakkpadling forekommer, men er ikke noen vanlig
aktivitet i området.
Bading
På fine sommerdager bades det i Åvatnet, men det er ingen
sandstrand eller steder som er spesielt godt egnet til dette.
Fig. 4.4.1 viser de viktigste områdene for ulike
friluftslivsaktiviteter.
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4. .

ML N SREGI T RING

Befolkningen i Å-området har ingen alternative områder for
utøvelse av en rekke av de aktivitetene som i dag skjer i
vassdraget.
Det fins få eller ingen andre steder for følgende aktiviteter:
turgåing i flatt lende
ferskvannsfiske
skigåing
roing
bading i ferskvann
Dette tilsier at for befolkningen i Å-området er området av
uvurderlig betydning. For befolkningen i Moskenes kommune som
helhet gjelder omtrent det samme som for folk i Å; det fins
få andre områder for utøvelse av en rekke vanlige
friluftslivsaktiviteter.
For de fleste aktivitetene kan erstatningsområder finnes
andre steder i Lofoten, men ikke på Moskenesøya.

5 REISELIV
5.1 EKSISTERENDE REISELIVSBEDR FTER I MRÅDET
Det fins flere større og mindre reiselivsbedrifter i området.
Tab. 5.1 gir en oversikt over bedriftene og enkelte detaljer
om disse:

BEDRIFTENS NAVN

ANTALL
TYPE
BEDRIFT SENGER

Moskenesstraumen Camping

60

Å Vandrehjem og Rorbusenter

45

Å - Havna Rorbucamping

36
12

Å - Vågen Rorburcamping
Tab.

.1.

Reiselivsbedrifter i o
M = motell
C = campingvogner/telt
G = gjestegiveri
R = rorbuer
B = båtutleie

nær Åvatnet.
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nin

And

dr.f en

m r i
n

m in

Apen 1. mai - 1. okt., men hovedsesongen er mai-august.
Planlagt utvidet med flere hytter som skal stå ferdig til
sesongen -89. Startet i 1981 med 3-4 hytter. Båtutleie i
sjøen. Prøvde med utleie av fiskeutstyr, men det gikk ikke.
bu

-HnR

m in

Sesongen for turisme er fra og med juni til og med august.
Bedriften har 6 rorbuer og en eldre gård med 8 rom.
Angående aktivitetstilbud så foreligger planer om utleie av
båter i A-vatnet og på sjøen.
111-

m in

Ifølge reiselivsfolk er det lite villcamping i A-området.

5.2NATURB SERTE ATTRAKSJONER0 AKTIVITETER I MRÅDET
Naturen i området er i seg selv den største attraksjonen. Det
særegne og varierte landskapet vil for de fleste være en
opplevelse. I tillegg kan følgende elementer i landskapet ha
attraksjonsverdi:

Tindene
Rundt Avatnet ligger en rekke attraktive tinder. De fleste
kan bestiges uten hjelpemidler.

Tindstinden (490 moh.) er et yndet utsiktspunkt med god
utsikt over Avatnet og omgivelsene. I tillegg kan Værøy og
fastlandet i øst skimtes.

Fosser
Flere fine fosser kommer ned fra fjellsidene rundt Avatnet.
Spesielt fin foss fra Megelsdalstinden.
Ak ivi

stilb d

Lofo m
Arlig turmarsj fra Ramberg til Å (35 km).
DnNrkT

i

r nin

DNT

DNT startet sommeren 1987 med fellestur i Lofotfjellene i
"Lofotsommer". Det ble arrangert 2 turer i 1987, mens det
blir arrangert 3 turer å 8 dager i 1988.
Turene tar utgangspunkt i et par faste baser bl.a. i rorbuene
på A. Derfra tas dagturer til bl.a. Hermannsdalstind (1029
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moh.) og Helvetestinden på Moskenesøya. I tillegg inngår
sightseeing og aktiviteter tilknyttet sjøen og de øvrige
omgivelsene.

Fig. 5.2.1 viser aktivitetsområdet for fellesturene i 1987.
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5.3
L kal

MRÅDETS VERDI

F R REISELIVET
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DAG
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Ifølge det lokale reiselivslaget har Åvatnet stor betydning
for det lokale reiselivet. I denne delen av Lofoten fins få
muligheter for turgåing i relativt flatt terreng og til
ferskvannsfiske og bading. På dager hvor sjøfiske er
vanskeliggjort pga. været vil Åvatnområdet være et
alternativt aktivitetsområde. Åvatnet er derfor et viktig
rekreasjons- og utfartsområde også i reiselivssammenheng.
Re ionale rei

l'vet

A-området med Avatnet inkludert har ifølge reiselivsfolk også
betydning for det regionale reiselivet. Å-området er et
viktig turistmål, og jo større mangfold i landskapselementer
og aktivitetsmuligheter, jo større betydning har området for
reiselivet. Omfanget av turismen i Lofoten og i Å-området er
sterkt økende, og er i dag på størrelse med turiststrømmen
til Nordkapp.
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6 PLANSTATUF R VASDRGET
.1 K MM NALE P A ER
A ealdi

ri

n

I generalplanen for Moskenes kommune (1979-1990) er Avatnet
kategorisert som land r k na ur mr°der.
Åvatnet er dessuten ett av fem områder som i generalplanen er
betegnet som de mest attraktive/brukteutfatsområdenei
kommunen. Ifølge generalplanen skal en i disse områdene være
særlig varsom med å endre utnyttingsgraden. (For mer
beskrivelse av dette, se kap. 6.1 under vassdrag nr. 181).
Soneplan/reguleringsplan for Åvatnet utenom tettstedet Å er
ikke utarbeidet.
F itid

1

Ifølge generalplanen (1979-90) er ingen hyttebebyggelse
planlagt i området. Nyere opplysninger fra kommunene går ut
på at det har vært planer om å legge ut et kommunalt
hyttefelt i Ådalen, men at det ikke er arbeidet konkret med
saken.
Småbåthavn
Småbåthavna i østre enden av Avatnet er allerede etablert,
men uten at spesielle tilrettelegingstiltak er utført.
Planen (ifølge soneplanen) er at området skal opparbeides
tilsvarende småbåthavna i Reine.
N rin
dr

vik in
n rin

Ved utløpet av Åelva er det gitt konsesjon for et landbasert
settefiskanlegg for smolt. ("Å-fiske A/S"). Det er der planer
om et anlegg med en kapasitet på 1 mill. smolt, pluss yngel.
I tillegg er det en mulighet for at konsesjon blitt gitt for
foredling av røye fra den spesielle røyestammen i Åvatnet.
Reiseliv
Lofoten er pekt ut som ett av få nas nale satsin sområder
for reiselivet i landet. Dettenedfører økte ressurser til
reiselivsutvikling i regionen som igjen vil føre til en økt
turiststrøm.
I fylkesplan for Nordland (1988-91) er Lofoten/Vesterålen
pekt ut som geografisk statsingsområde for reiselivet i
fylket og forprosjekt vil bli igangsatt våren 1988.
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I generalplanen (1979-1990) blir reiselivsnæringa pekt på som
en av de framtidige vekstnæringene i kommunen:
"Turistnæringen kan blir et viktig tilskudd til den øvrige
næringsvirksomheten i kommunen."
Avatnet er uttalt å være et viktig rekreasjons- og
aktivitetsområde i en lokal reiselivssatsing. Fra
reiselivshold er det planer om robåt- og kanoutleie på
Åvatnet. Det er videre ytret ønske om at ruter til enkelte av
fjellsidene blir merket. På turistkontoret i Svolvær ligger 2
rutebeskrivelser for turer i Moskenesfjella. Flere er under
arbeide. Planen er at flere løyper skal merkes i løpet av
sesongen 88/89.
Det lokale reiselivslaget har ,3nreiselivsplan for kommunen
under utarbeidelse.

6.2 VERNEPLANER I MRÅDET
Foruten forslag om 7 fuglereservater i Moskenes kommune,
men utenfor Avatnets nedbørsområde, fins ingen planer om
verneområder verken i kommunen eller i vassdraget.

6.3 ANDRE PLANER/ NSKER F R

MRÅDET

Frilufts mråde
Fylkesmannen i Nordland, miljøvernavdelingen, har registrert
området rundt Åvatnet som et viktig friluftsområde. Området
inngår i FRIDA (Friluftsområdedata) som område nr. 1874-204.
Kraftutb

in

Åvatnet er i Samla Plan plasser,ti kategori II. Vassdraget
har et kraftpotensiale på 7 GWW. Ifølge planene for utbygging
skal vann fra Trolldalsvannet tenkt overført i tunnel til
Åvatnet. Anleggsveg og kraftlinje vil da måtte føres fram. En
kraftstasjon er tenkt plassert på nordsida av vatnet.

7 SAMMNDRAG G KONKLUSJN
7.1 SAMMENDRAG

FRILUFTSLIV

Avatnets nedbørfelt er 8 km2. Området er privateid.
Avatnområdet inngår i et større sammenhengende naturområde på
Moskenesøya.
Landskapet er utrolig variert og fasinerende og gir rom for
ulike opplevelser og aktiviteter. Høydeforskjellen er 0-826
moh.
Avatnet tilhører naturgeografisk region 42e; Nordlands
kystalpine region, underavdeling Lofoten og Vesterålen.
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Flora og fauna i nedbørfeltet er typisk for regionen.
Åvatnområdet må sies å være relativt uberørt. Det er kun de
nedre deler av vassdraget som er påvirket av ulike tekniske
inngrep.
Den eksterne tilgjengeligheten er god. Det samme gjelder den
interne tilgjengeligheten, selv om ikke alle tindene som
omkranser vassdraget kan nås.
Vassdraget er et viktig nærturområde for befolkningen
på Moskenesøya. I tillegg er området et mye benyttet
rekreasjonsareal for turistene.
Vanligste friluftslivsaktiviteter i nedbørfeltet er fiske,
fotturer, jakt, skiturer og bærplukking. I tillegg er Avatnet
mye brukt til robåtturer og til bading på varme sommerdager.
Tiltak som bedrer mulighetene for friluftsliv i vassdraget er
et godt stisystem, delvis merket, båtplasser og
fiskestellstiltak.
Åvatnområdet bør sees i sammenheng med Sørvågvassdraget i
nord-øst. Tilsammen utgjør dette et stort og viktig
sammenhengende natur- og friluftsområde som det er vanskelig
å finne erstatning for.
Områdene Avatn - Sørvågvassdraget er i kommunens generalplan
framhevet som ett av de mest attraktive/brukte utfartsområder
i kommunen. Området inngår dessuten i fylkesmannens oversikt
over viktige friluftsområder.
En samlet vurdering av nedbørfeltets verdi for friluftslivet
er at vassdraget har "stor verdi" for friluftslivet.

7.2 SAMMEN RAG RE ELIV
Da

n

i

l'v

Det fins en rekke reiselivsbedrifter i og i nærheten av
vassdraget. Bedriftene framhever den store betydningen
Avatnet har som utfats- og rekreasjonsområde for turistene.
Vassdraget er allerede i dag av stor betydning for reiselivsnæringa.
Fr m idi

r i eliv

Vassdraget ligger i Lofoten, et av de 5 nasjonale
hovedsatsingsområdene for reiselivet. Lofoten er dessuten et
geografisk satsingsområde for reiselivet på fylkesplan. I
tillegg er reiselivet et meget sterkt satsingsområde for
Moskenes kommune.
økt turisme i området vil gi økt etterspørsel etter
rekreasjonsarealer som de vi finner i Avatnets nedbørfelt.
Vassdragets framtidige betydning for reiselivet vurderes
derfor til "meget stor".
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