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FORORD 

Ved Stortingets vedtak om vern av vassdrag i Verneplan IV i april 1993 , forelå den 
endelige verneplanen for vassdrag. Etter dette vernevedtaket er oppmerksomheten flyttet 
fra vern av vassdrag til hvordan vernede vassdrag forvaltes , og det er utarbeidet retnings
linjer for dette: Regjeringen har gitt rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag med 
hjemmel i plan- og bygningsloven, og Norges vassdrags- og energiverk (NVE) har 
utarbeidet et forslag til retningslinjer for differensiert forvaltning av vernede vassdrag med 
utgangspunkt i vassdragsloven. Sistnevnte er oversendt Nærings- og energidepartementet 
(NOE) for endelig behandling (NVE-publikasjon nr. 4/95). 

Når det gis retningslinjer for forvaltning av vernede vassdrag, er det fordi mange har et 
ansvar for å ivareta de verdiene som ligger til grunn for vassdragsvernet. Selv om statlige 
myndigheter har et hovedansvar for forvaltningen av de vernede vassdragene, spiller 
lokale og regionale myndigheter en viktig rolle sammen med sektormyndigheter, f.eks. 
innenfor samferdsel og landbruk. 

En viktig forutsetning for å ivareta de verdiene som er knyttet til vernede vassdrag, er at 
verdiene er kjent, og at de foreligger på en form som er lett tilgjengelig for de myndighe
tene som skal ivareta vassdragsvernet. Som sentrale myndigheter med oppfølgingsansvar 
for de vernede vassdragene, har Direktoratet for naturforvaltning (DN) og NVE et særlig 
ansvar i denne forbindelse. 

DN og NVE har i noen grad arbeidet med å forbedre kunnskapen om de vernede vassdra
gene. I mindre grad har det vært arbeidet systematisk med å presentere de foreliggende 
opplysninger samlet og lett tilgjengelig. På denne bakgrunnen tok NVE initiativ til å 
sammenstille tilgjengelig kunnskap om verneverdiene i 12 vassdrag over hele landet. 
Vassdragene ble plukket ut blant vassdrag som var aktuelle for utprøving av differensiert 
forvaltning. 

Dette er en av tre publikasjoner som inneholder sammenstillingene. Arbeidet er utført av 
Ole Kristian Spikkeland, som ble leid inn til oppgaven. 

Oslo, august 1995 

ffitcvm./ rf A<Yrk-
Haavard ~;~a~n . 
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OGNA (128.AZ) 

Fylke: 
Kommuner: 

Objekt nr.: 
Nedbørfelt: 
Toppunkt: 

Utløpspunkt: 

Marin grense: 
Naturgeografisk 
region: 

Nord-Trøndelag 

Steinkjer, Snåsa, Verdal 

128/1 
571 km' 

818 m o.h. 

5 m o.h. 

Ca. 180mo.h. 

34a (Bar- og fjellbjørksskogområdet nord for Dovre til Vest-Jiimtland, 
Skogen nord til Hattfjelldal i Nordland) 
35h (Fjellregionen i søndre del av fjellkjeden, Trøndelags fjell-områder) 
41 (Trøndelags lavlandsregion) 

1. NA TURF AGLIG BESKRIVELSE 

1.1. Beliggenhet 
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Ogna drenerer skog- og fjellområdene øst for Steinkjer. Elva har sitt utspring nord og nordvest for 
Skjækerfjellene. Fra Roktsjøen (304 m o.h.) renner vassdraget ca. 64 km i sørvestlig retning fram 
til samløp med Byaelva ved Steinkjer sentrum, ca. l km før utløpet i Beitstadfjorden. 

Ogna er et utpreget lavlandsvassdrag med 93 % av nedbørfeltet lavere enn 600 m o.h. Heigran
skog er klart vanligste vegetasjonstype under skoggrensa. De to største vannene, Lustadvatnet (7,1 
km') og Mokkavatnet (5, l km'), ligger i øvre deler av nedbørfeltet. 

Store deler av nedbørfeltet er betydelig påvirket av menneskelig aktivitet. Ca. 1 200 personer er 
bosatt innenfor området. Bosettingen er hovedsakelig knyttet til jordbruksområdene i dalbunnen fra 
Lustadvatnet og vestover til Steinkjer. Det finnes spredt hyttebebyggelse rundt Lustadvatnet og 
Mokkavatnet. Myrer som ikke har blitt oppdyrket, er mer eller mindre påvirket av grøfting. Dette 
gjelder bl.a. de store Finnstadmyrene nordvest i nedbørfeltet. Skogbruket har satt sitt preg på store 
deler av området. Til dels meget store hogstflater og skogsbilveier er vanlig. 

Deler av nedbørfeltet var tidligere regulert i forbindelse med kraftproduksjon. Støa kraftverk i 
Ogna er nå nedlagt. Reguleringene omfattet Lustadvatnet og Mokkavatnet. Lustadvatnet er fortsatt 
demmet opp 4 m, mens Mokkavatnet er ført tilbake til sitt opprinnelige nivå etter at dammen ble 
fjernet. I Giskåsområdet har forsvaret et 12 km' stort skytefelt. 

Adkomsten til nedbørfeltet er god. E6 og Nordlandsbanen går gjennom Steinkjer. Fra Steinkjer går 
riksvei 762 østover til Gaulstad. Herfra går en vei sørover til Mokk og en vei nordover forbi 
Lustadvatnet. Også fra Snåsasiden går det vei et godt stykke sørover i Roktdalen. 

Nedbørfeltet har et moderat oseanisk klima. Årsnedbøren ved Steinkjer (7 m o.h.) er 890 mm. De 
østlige og høyereliggende deler av nedbørfeltet har antakelig markert høyere nedbør. Det faller 
mest nedbør i oktober måned. Årsmiddeltemperaturen ved Steinkjer er 5,2 0e. Kaldeste måned er 
januar, med middeltemperatur på -3,9°e. Varmeste måned er juli med 15,6°e. 
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1.2. Landskap 

Ognavassdragets nedbørfelt består grovt sett av lavland og kulturlandskap i vest, skog- og myr
landskap i de midtre områdene og høytJell i øst. 

Det meste av nedbørfeltet ligger i høydenivået 300-600 m o.h. Fjellpartiene i nord og øst går opp i 
700-1 000 m o.h. Disse har rolige, avrundete former og tilhører det store, sammenhengende 
fjellområdet mellom Verdal og Lierne. Høyeste fjelltopp innenfor nedbørfeltet er Brannheiklumpen 
(818 m o.h.), som ligger nordvest for Roktdalen. 

Barskog dekker ca. 56 % av nedbørfeltet, fattige myrer ca. 17 %, fjellområder tilhørende lavalpin 
sone ca. 18 %, innsjøer og vann ca. 5 % og kulturmark ca. 4 %. 

Vassdraget omfatter flere større vann, som alle ligger i øvre deler av vassdraget. Lustadvatnet (276 
m o.h.) og Mokkavatnet (331 m o.h.) er de to største. 

De største sideelvene er Tverråa, Sørrokta og Lauva. Tverråa drenerer de nordligste delene av 
nedbørfeltet og renner sammen med Rokta ca. 10 km nedenfor Roktsjøen. Sørrokta kommer inn 
fra øst ca. 3 km nordøst for Skjålågrind og drenerer Lustadvatnet og Mokkavatnet. Ved Myr 
renner Lauva inn fra sør og drenerer de sørlige myrområdene av vassdraget med bl.a. Lauvvatnet 
(391 m O.h.). 

Fra utløpet i sørenden av Roktsjøen flyter elva rolig i meandere gjennom øvre og midtre deler av 
Roktdalen. De første 15-20 km er dalen flat og bred og preges av store myrområder og hogstfla
ter. På begge sider av elva ligger en rekke vann og mindre tjern. De nedre 10 km av Roktdalen 
består av småkupert barskogsterreng, men også her er det innslag av myr. På denne strekningen er 
elva til dels smal og stri. Ca. en km før samløpet med Sørrokta ligger Furudalsfossen. Fra Rokt
sjøen til samløp med Sørrokta har elva et samlet fall på 134 m. På resten av strekningen nedover 
selve Ogndalen faller elva bare 170 m. Av dette fallet utgjør fire fosser en vesentlig del, slik at 
elvepartiene mellom fossene preges av lange strekninger med loner og stilleflytende elv. Fra 
Branseggfossen blir Ogndalen svært vid og åpen med myrterreng og granskog. Samtidig øker 
innslaget av dyrket mark betraktelig. Nedenfor Bruemfossen preges dalen av bebyggelse og jord
bruk. Elva danner nederst meandre. 

Store deler av nedbørfeltet karakteriseres av myrlandskap med glissen furuskog. Myrlandskapet 
har størst utbredelse på Ognas sørside. Nord for hoveddalføret dominerer lave, skogkledte åser 
hvor gran er viktigste treslag. Dalsidene har frodig vegetasjon med bar-/lauvblandingsskog. Utpre
get bjørkebelte mangler i nedbørfeltet. Store hogstflater setter preg på landskapet mange steder. 

Stortjønnfjellet øst for Mokkavatnet er spesielt pent og særegent. 

1.3. Geologi 

Det meste av nedbørfeltet består av prekambriske gneisbergarter. Ogna ligger sentralt i den såkalte 
Tømmeråsantiklinalen. Denne består hovedsakelig av leptitt, som er en tungt forvitrelig bergart. I 
vestlige deler av nedbørfeltet finnes sandstein, til dels kalkholdig. 

I den østlige delen av nedbørfeltet. dvs. øst for Lustadvatnet og Mokkavatnet, finnes yngre kam
bro-siluriske sedimentbergarter i form av fyllitt, skifer, grønnstein og kalkstein. 
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Størstedelen av nedbørfeltet er dekket av løsmasser. Fjellområdene i øvre del av vassdraget har et 
sparsomt dekke av morenemateriale, og det finnes store partier med bart berg. Morenedekke med 
stor mektighet forekommer bare lokalt. lOgndalen nedenfor Bodom er det store mengder sortert 
materiale som er avsatt i marint miljø. 

Skuringsstriper, "f1uted surfaee" og drumliner viser at isens bevegelsesretning i hovedsak var mot 
vest og nordvest. I nedre del av vassdraget har det vært en dreining av isbevegelsen fra nordvest 
mot sørvest. Dette skyldes at isen i sluttfasen ble tynnere og derfor i sterkere grad styrt av topo
grafien . Isstrørnmen ble dermed ledet ut i Trondheimsfjordsenkningen . 

Ved Giskås ligger en nesten 50 m høy drumlin som er markert i terrenget. Lokaliteten er godt 
egnet til å demonstrere denne formtypen. 

Mellom Mokkavatnet og Lustadvatnet finnes en esker og flere spylerenner. 

Markerte israndavsetninger finnes ved Steinkjer, By og Røysing. Randavsetningene består hovedsa
kelig av glasifluvialt materiale som dels er korttransportert og derfor dårlig sortert. Avsetningene 
antas å være fra Preboreal tid (10 000-9 000 år før nåtid), og kan settes i sammenheng med tilsva
rende rand avsetninger både nord og sør for området. 

Det senglasiale hav gikk inn til Bodom, hvor det er avsatt store terrasseflater. Disse er senere 
gjennomskåret av f1uvial erosjon. Flata der Bodom kirke ligger tilsvarer marin grense i området; 
179 m O.h. 

Dalbekkenet vestover fra Bodom er åpent. Under isavsmeltingen har dette først og fremst fått 
tilført glasifluvialt materiale fra sør, og det er dannet et par små delta. 

Store sand- og grusavsetninger like øst for Røysing kan skyldes at brefronten har hengt seg opp på 
bergterskelen som her krysser Ogndalen. 

Ryggen fra Røysing til Brandsegg er blant de få i Trøndelag som har en opprinnelig form i be
hold. Så vel deltaet ved Bodom som Røysingavsetningen har verneverdi. 

1.4. Hydrologi 

Middelvannføring i Ogna er 21,5 m'/s. Det er vårflom og høstflom i vassdraget. 

Vannkvaliteten er sterkt preget av at feltet har store arealer myr og barskog. Vannet er ofte brun
farget, med til dels høyt organisk innhold. Under normal vannføring er det målt KMnO,-tall 
mellom 26 og 28 mg/l og siktedyp på 4,0-6,8 m. Under høstflom har KMnO,-forbruket vært om 
lag 100 mgll i Fånetta, Lauva og hovedelva. pH har da gått ned i 4,5-5,3. Også for de andre 
parametrene er det målt store variasjoner over tid. Ledningsevne og pH øker når vannføringen er 
liten. Ved lav vannføring kan ledningsevnen øke til 75 Slem og pH til 7,4 i Lustadelva og deler av 
hovedelva. Målte ekstremverdier for ledningsevne er henholdsvis 13 Slem i Lauvvatnet og 75 
Slem i Ogna. 

Kalsiuminnhold på 24 mgll i en bekk øst for Lustadvatnet indikerer at det finnes kalkpåvirkede 
lokaliteter i denne delen av feltet. Ledningsevnen varierte for det meste mellom 25 og 50 Slem og 
kalsiuminnholdet mellom 1,0 og 6,0 mgll. pH lå mellom 6,6 og 7, l. De laveste verdiene ble 
funnet i vann fra de myrdekte gneisområdene samt Mokka, Lauva og Tverråa. Vanntemperaturen 
lå for det meste mellom 14 og 19°C. 
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Store deler av nedbørfeltet er betydelig påvirket av menneskelig aktivitet. De nedre delene av 
dalføret er sterkt landbrukspåvirket. Andre typer inngrep er veibygging, hyttebygging, grøfting, 
hogstflater og mil itært skytefelt. Lustadvatnet var demmet opp 4 m i forbindelse med tidligere 
vannkraftproduksJon. 

1.5. Vegetasjon 

Vegetasjonen i nedbørfeltet er både oseanisk og kontinentalt preget. Den er stort sett fattig og lite 
variert. En vesentlig årsak til dette er at berggrunnen i store deler av nedbørfeltet består av tungt 
forvitreI ige gneisbergarter . 

Det meste av barskogen er blåbærgranskog. Lyngrik furuskog forekommer vanlig i de sørøstlige 
deler av området. Rikere granskog finnes opp mot skoggrensa i øst, som ligger omkring 500-600 
m o.h. Bjørkeskog mangler, selv om det finnes et betydelig innslag av bjørk i øverste del av 
granskogen. Lavlandsvegetasjon i form av edellauvskog og andre varmekjære og næringskrevende 
plantesamfunn er ikke påvist i nedbørfeltet. 

Myrene består for det meste av nedbørsmyr eller fattige jordvannsmyrer. I øst finnes det også 
mindre områder med rikmyr. Her er berggrunnsforholdene rikere. I sørlige deler av nedbørfeltet 
ligger store områder med fattige myrer. 

Finnstadmyrene er eksentrisk høymyr, hvor særlig de nordlige delene er velutviklet. Myra har 
imidlertid vært utsatt for en del inngrep. Møytlamyra er en annen eksentrisk høymyr. Denne har 
regelmessige strukturer og svak helling sørover, og er uten tekniske inngrep. 

Kvitmyra og Breivatnet er begge fredet som naturreservat. Kvitmyra er et sammenhengende kom
pleks av nedbørsmyr. Den sørlige delen er eksentrisk med helling sørover. Midtpartiet er planmyr 
med markerte strukturer, og den nordlige delen er variert og drenerer vestover. Rome er svært 
vanlig i fastmattevegetasjonen på denne myra. Myrkomplekset omkring Breivatnet, Lauvvatnet og 
0kstjønna er ca. 3 km' stort og ligger i et område med moreneavsetninger. Bakkemyr dominerer, 
men det finnes også mye flatmyr. Nord for Breivatnet forekommer terrengdekkende myr. Fattig 
jordvannsmyr er vanligst, mens rikere myrtyper forekommer svært spredt. 

Vannvegetasjonen er sparsom i de store, tidligere regulerte vannene Lustadvatnet og Mokkavatnet, 
men er til dels rik og frodig i mindre vann og tjern. Andorvatnet (332 m o.h.) og Dam~jønna (325 
m o.h.) har best utviklet vannvegetasjon. I Andorvatnet er det et tett og bredt belte av flyteblad
planter dominert av kantnøkkerose. Videre finnes mye vanlig tjønnaks og flotgras, med soleienøk
kerose innimellom. Et sjeldent fenomen er at hele tre arter av blærerot her forekommer i samme 
vann; storblærerot, mellomblærerot og småblærerot. Vegetasjonen i Damtjønna ligner på vegeta
sjonen i Andorvatnet. Småtjønnaks har her sin eneste forekomst i nedbørfeltet. Hele 22 vannplante
arter er registrert i dette vannet, hvilket er høyt i trøndersk sammenheng. 

Fjellområdene har fattig rabbe- og lesidevegetasjon og fukthei som dominerende typer. I øst finnes 
imidlertid fragmenter av rikere fjellvegetasjon. I Mokkaklumpan (500-770 m o.h.) like øst for 
Mokkavatnet forekommer bl. a. reinrose, fjellsnelle, myrtust, myrtevier , svartstarr , flekkmure, 
fjellsmelle og tvill ingsiv . Forekomsten av myrtust er spesielt interessant. 

Rasmarka under Grønlihø (500-600 m o.h.) på vannskillet mot Skjækra har et rikt innhold av 
arter. Til tross for beliggenhet høyt over havet, er dette den viktigste lokaliteten for sørlige- og 
sørøstlige ("varmekrevende") plantearter i hele nedbørfeltet. Her vokser alm, bergfrue, trollbær, 
fingerstarr, vårerteknapp, kantkonvall, kranskonvall og bitterblåfjør. Også østlige arter inngår på 
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denne lokaliteten; kalktelg, marisko og tysbast. I tillegg opptrer krevende fjellplanter som blåmjelt, 
bergstarr, kastanjesiv og fjellrapp. 

Omfattende flatehogst, myrgrøfting og tidligere regulering av de store vannene gjør at vegetasjo
nen til dels er sterkt kulturpåvirket. r tillegg er de nedre deler av nedbørfeltet preget av landbruks
aktivitet. 

Det er registrert til sammen 270 arter karplanter i nedbørfeltet. Selv om det er lagt liten vekt på 
floraregistreringer, og deler av området ikke er oppsøkt. så viser dette klart at Ognas nedbørfelt er 
relativt artsfattig. Fjellfloraen er triviell, med få næringskrevende arter. De østlige artene utgjør 
den mest interessante gruppen med en del regionalt sjeldne representanter som kalktelg, nøkke
tjønnaks, nubbestarr og kvassstarr. Sørlige arter og kystplanter er sparsomt representert. Enkelte 
nedbørsrnyrer i vest er intakte med til dels velutviklede strukturer. Ellers ligger de største botanis
ke verdiene i østlige deler, hvor berg-grunnen er rikere. 

1.6. Dyreliv 

Nedbørfeltet har høy tetthet av elg og rådyr. Hele Ogndal en har meget gode bestander av disse to 

artene sommerstid. Om vinteren opptrer de mere konsentrert i de lavereliggende områder, fra 
Snåsavatnet i nord og over mot Ogndalen og videre til Beitstadfjorden i sørvest. 

Hjort forekommer som streifdyr i nedbørfeltet. I tillegg er følgende pattedyr observert; hare, rev, 
mink, røyskatt, flaggermus (ubestemt) og ulike smågnagere. Også tamrein påtreffes i området. 

Av krypdyr og amfibier forekommer firfisle og frosk. 

Det er registrert 123 fuglearter i vassdraget. 109 arter ble påtruffet under prosjektarbeidet, hvorav 
95 % antas å hekke i området. 

Fuglearter og fuglesamfunn tilknyttet skog og myr dominerer det totale faunabildet. Dalføret har 
store arealer med god bestand av storfugl, orrfugl og jerpe. I de høyereliggende deler av nedbør
feltet finnes gode hekkebiotoper for lirype. 

I områder med næringsfattig undergrunn vokser glissen furuskog, og denne preger ofte store 
bakkemyrområder. Slike områder kan til dels være meget fattige i ornitologisk sammenheng. 

Mindre lauvskogsområder med spesielt rik spurvefuglfauna finnes blant annet langs Rokta på strek
ningen Oldernessetra-Storneset og i Høghalla. Blandingsskogsområder har generelt høyest arts- og 
individantall av fugl. De nedre deler av Ogndalen har relativt mange fuglearter knyttet til kultur
mark. 

For andefugler og vadere finnes en rekke hekkelokaliteter spredt i nedbørfeltet. Vadefugler er 
særlig knyttet til myrområdene sør i feltet. 

Roktsjøen er en god andefugllokalitet. Andre viktige våtmarksområder er Finnstadmyra, som peker 
seg ut som en av de mest artsrike lokalitetene i hele nedbørfeltet. Myra er hekkeplass for enkelte 
krevende og til dels sjeldne arter av våtmarksfugler og spurvefugler, f.eks. trane, brushane, gul
sanger og møller. 

Myrlandskapet i Lauvvassområdet er typisk for den sørlige delen av nedbørfeltet. Området demon
strerer på en fin måte de relativt fattige fuglesamfunnene som er knyttet til fattige bakkernyrer med 
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glissen furuskog. Men det finnes også rikere enkeltlokaliteter, som f.eks. Langvatnet med om
kringliggende tjern , samt myrene på sørvestsiden av Lauvvatnet. 

Bergkløfter og bergvegger i deler av nedbørfeltet har hekkeplasser for enkelte klippehekkende 
rovfuglarter. Fjellområdene har generelt en artsfattig fauna som er typisk for regionen. 

Sett under ett skiller ikke fuglefaunaen i Ogna seg ut fra det en finner i mange andre nord-trønder
ske vassdrag. Størstedelen av nedbørfeltet har liten høydegradient, slik at relativt få fuglesamfunn 
blir representert. Både skog- og myrområdene har ornitologiske verdier som er typiske for regio
nen. Vassdraget rommer også enkelte sjeldne elementer både i form avarter og naturtyper. De 
mest produktive delene av nedbørfeltet er imidlertid så sterkt berørt av jordbruk og skogbruk at 
vassdragets verdi som verneobj~kt i faglig sammenheng er betydelig forringet. Som helhet kan 
nedbørfeltet egne seg som viltbiologisk referanseområde. 

De ferskvannsbiologiske undersøkelsene bygger på prøvetaking i 11 vann og tjern og 13 elvesta
sjoner. 

Vannkvaliteten er sterkt preget av at myrområder og barskog opptar store arealer innenfor nedbør
feltet. Vannet er ofte brunfarget, med til dels høyt organisk innhold. Under høstflom går pH ned i 
4,5-5 ,3 i flere av elvene. Også for andre parametre er det målt store variasjoner over tid. Led
ningsevne og pH øker når vannføringen er liten. Da kan ledningsevnen stige til 75 Slem og pH til 
7,4 i Lustadelva og deler av hovedelva. Lokalt finnes kalkpåvirkede lokaliteter, spesielt i østlige 
deler av nedbørfeltet. 

Det er registrert 10 arter av planktonkreps , alle er vanlig utbredt i Norge. Tetthetene ligger om
kring 40 000 individer pr. m' overflate, hvilket er alminnelig . 

Av småkreps er det påvist 30 arter varinlopper og ni arter hoppekreps . I Midt-Norge er det bare 
Høylandsvassdraget som har flere arter. Lustadvatnet og Mokkavatnet skiller seg ut som særlig 
artsrike vann . Samtlige steder dominerer arter som er vanlige i landsdelen , men det er også påvist 
en rekke mindre vanlige arter. Noen av disse må regnes som svært sjeldne, deriblant Monospilus 
dispar, A/ona rustica, Diacyclops nanus og Acanthocyclops robustus . 

Grabbprøver fra Lustadvatnet og Mokkavatnet viser at bløtbunnsfaunaen er fattig , både med hen
syn til artsmangfold og individantall. Marflo forekommer i begge vann . 

I strandsonen er det påvist 13 dyregrupper, hvilket er et middels antall. Døgnfluer dominerer. 
Andre grupper av betydning er fjærmygg, vannbiller og vårfluer. Tettheten av dyr er middels til 
stor, og aller størst i Lustadvatnet med gjennomsnittlig 289 individer pr. prøve. 

I rennende vann er det et middels utvalg av dyregrupper; 14 i alt. Døgnfluer er mest tallrike, fulgt 
av vannmidd, steinfluer og vårfluer. Ogna, Mokka og Sørrokta har ganske store tettheter; 140-260 
dyr pr. prøve. De øvrige elvestrekningene har lave til middels tettheter; 40-80 dyr pr. prøve. 

28 arter av døgnfluer er påvist, et antall som bare overgås i Stjørdalsvassdraget. A v steinfluer er 
det kun påvist 12 arter. 

I produksjonssammenheng er vannkvaliteten i Ognas nedbørfelt bra. Kvaliteten skifter imidlertid 
med vekslende vannføring. Artsspekteret er stort, særlig for småkreps og døgnfluer. Det er funnet 
en rekke mindre vanlige og sjeldne arter. Påvirkningen fra jord- og skogbruk er sannsynligvis stor, 
særlig i de nedre delene av feltet . Det er rimelig at de store svingningene i humus innhold og pH 
delvis er et resultat av gjennomgående grøftinger. Vassdraget er noe spesielt og derfor lite egnet 
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som typevassdrag. De ulike påvirkningene gjør det også mindre aktuelt som referansevassdrag. 
Nærheten til Steinkjer gir vassdraget betydning for undervisning. Det er ikke utført ferskvannsbio
logisk forskning i området, men vassdraget kan være interessant når det gjelder å studere påvirk
ning av humus, og utvaskingsmekanIsmer for humus. Vassdragets verneverdi for ferskvannsbiologi 
vurderes som moderat. 

Ogna er lakseførende 29 km. Karakteristisk for Ognas elveleie er lange stilleflytende partier og 
korte fosseaktige stryk over svaberg Laksestammen i Ogna må karakteriseres som en smålaks
stamme. I perioden 1970-79 ble det gjennomsnittlig fanget l 200 kg laks pr. år. Periodevis kan 
pH-verdien bli så lav at den er livstruende for yngel og rogn av laks. Det blir fanget lite sjøaure i 
elva. Det er bygd tre laksetrapper i vassdraget. 

Laksebestanden har de siste årene blitt redusert betraktelig etter at den ble infisert av parasitten 
Gyrodactylus salaris. I 1993 ble elva derfor rotenonbehandlet. 

Bortsett fra Mokkavatnet, hvor det finnes røye, er aure eneste innlandsfjskeart i innsjøene. Vanne
ne i nedbørfeltet huser tette aurebestand er av til dels god kvalitet. Reproduksjonsforholdene er 
svært gode, og overbefolkning vil lett kunne utvikle seg dersom utnyttelsen av fisket avtar. 

Ål går opp i visse deler av vassdraget. 

Vassdragets egnethet som typevassdrag for fisk er begrenset, landsdelen sett under ett. De store 
myrområdene og åpne landskapsformene med tilhørende regioner er typiske for Innherredsbygdene 
øst for Trondheimsfjorden. Som referansevassdrag for forskning og ressursovervåkning er vassdra
get antakelig lite egnet. Innslaget av gode biotoper for lakseunger er begrenset, og produksjons
verdien for smolt er derfor trolig under middels for landsdelen, tatt i betraktning at vannkvaliteten 
heller ikke er den beste i elva. Ogna er likevel den viktigste lakseelv i Steinkjerområder. 

2. EKSISTERENDE OG PLANLAGTE INNGREP 

2.1. Tekniske inngrep 

Deler av nedbørfeltet var tidligere regulert for kraftproduksjon. Reguleringene i tilknytning til Støa 
kraftverk i Ogna omfattet Lustadvatnet og Mokkavatnet, hvorav Lustadvatnet fortsatt er demmet 
opp fire meter. De nedre delene av dalføret er sterkt landbrukspåvirket, og omfatter i tillegg en del 
bosetting. Hyttebebyggelse finnes spredt rundt Lustadvatnet og Mokkavatnet. Ved Lustadvatnet 
ligger også et pensjonat. Andre typer inngrep er veibygging, kraftlinjer, grøfting og hogstflater. I 
Giskåsområdet har forsvaret et 12 km' stort skytefelt. 

2.2. Plansituasjon 

80 % av Ognas nedbørfelt ligger i Steinkjer kommune, 19 % i Snåsa kommune og 1 % i Verdal 
kommune. 

Steinkjer kommune har godkjent kommuneplan fra 1994. Steinkjer sentrum og Røysing er avmer
ket som egne kommunedelplanområder . Størstedelen av Ognas nedbørfelt er avmerket som land
bruks-, natur- og friluftsområde (LNF). Det opereres med tre forskjellige soneinndelinger. Sone C, 
hvor det kan tillates spredt bolig-, fritids- og ervervsbebyggelse, går østover hoveddalføret til 
Bodom. Også et mindre område ved Gaulstad er avmerket som sone C. Sone A-områder, hvor 
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bebyggelse ikke er tillatt, omfatter mesteparten av de øvrige arealene. Sone B, hvor fritidsbebygg
else i felt kan tillates etter godkjent bebyggelsesplan, omfatter enkelte mindre felt omkring Lustad
vatnet og Mokkavatnet, dessuten et nord-sørgående belte mellom Sone C-og s,me A-områder i 
vestre del av nedbørfeltet. 

Militært skytefelt ved Giskås er midlertidig båndlagt område. Det er også inntegnet areal for plan
lagt utvidelse av dette feltet. I tillegg er flere mindre områder båndlagte som verneområder, hvor
av tre er fredet som naturreservat. Nær Steinkjer sentrum er det avmerket et areal for planlagt 
flyplass. 

Snåsa kommune har godkjent kommuneplan fra 1993. Siden store deler av LNF-områdene i denne 
planen er uten rettsvirkning, er det allerede nå igangsatt arbeid med rullering av kommuneplanen. 
Områdene som tilhører Ognavassdragets nedbørfelt er avmerket som LNF-områder. sone A , hvor 
oppføring av spredt bebyggelse mv. ikke er tillatt. 

østre deler av nedbørområdet inngår i det store sammenhengende t]ellområdet mellom Verdal og 
Lierne hvor det vurderes opprettet en ny nasjonalpark (NOU 1986: 13). 

3. BRUKERINTERESSER 

3.1. Naturvern 

Ogna ble vernet mot kraftutbygging i 1986, som et resultat av Verneplan for vassdrag Ill. Kontakt
utvalget for verneplan for vassdrag uttaler følgende (NOU 1983: 41, s. 139): 

"Objektet inneholder mange verdifulle kulturminner og har stor verdi jor kulturvitenskapen. Elva er 
en god lakseelv, og vassdraget har en betydelig produksjon av innlandsfisk. Ved vurderingen leg
ges det også vekt på nedbørfeltets betydning jor friluftslivet i Steinkjerregionen. Utvalget tilrår at 
Ogna gis varig vern mot kraftutbygging. " 

Pr. i dag er tre områder innenfor nedbørfeltet fredet som naturreservat i medhold av naturvern
loven: 1. Breivatnet (myr), 2. Kvitmyr (myr) og 3. Høgmann (barskog). 

De østligste delene av nedbørområdet grenser dessuten mot det store sammenhengende fjellområdet 
mellom Verdal og Lierne hvor det foreslås opprettet en ny nasjonalpark på ca. 2500 km'. 

Et skogsområde ved Kjesbu er administrativt fredet. 

r sørøst grenser Ogna til vernet vassdrag Skjækra (127/1, VP 3). 

3.2. Kulturminnevern 

I eldre steinalder var deler av Ogndalen en fjordarm. Omkring år 4 000 f.Kr. sto sjøen ca. 46 m 
over nåværende havnivå. På gården Skjefte er det registrert en steinalderboplass i dette nivået. 
Reds:(apene er laget av flint. Viktige deler av næringsgrunnlaget må ha vært fiske og sjøfangst. I 
innlandet, i skogsområdene og særlig omkring vannene Lustadvatnet og Mokkavatnet, er det også 
registrert sannsynlige boplasser fra steinbrukende tid. r prøvestikk er det påvist trekull og avslag 
av kvarts/kvartsitt. Disse funn viser likhet med funn på svensk side av grensen, mens paralleller til 
funnene fra Skjefte må søkes på kystboplasser i Norge. Få steinalderboplasser er undersøkt i indre 
deler av Trøndelag, og de registrerte boplassene reiser viktige spørsmål: Fra hvilken tid er inn-
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landsboplassene. hvordan er forholdet til kystboplassene. hvilken kulturbakgrunn har de. og hva er 
den økonomiske bakgrunnen for utnyttelsen av de ulike områdene: 

Funn fra yngre steinalder på noen av de mest lettdrevne gårdene i Ogndal en tyder på at jordbruket 
vant innpass her allerede på dette tidl ige tidspunkt. 

Gravhaugene utgjør den største gruppen av kulturmmner, 196 i alt. Hovedmengden I igger ved 
gårdene i den nedre delen av Ogndalen, men de er også spredt langt oppover dalene og forteller 
om en vid jernalderbosetning. I tillegg vet en at mange gravhauger tidligere er ~jernet ved dyrk
ingsarbeid. Det er også gjort en rekke funn fra eldre og yngre jernalder som belyser bosetningen. 
Ser en disse funnene i sammenheng med gravhaugene, kan en slutte at hver gård hadde sitt grav
felt, og at de gårdene som finnes i Ogndalen i dag. stort sett var ryddet i jernalderen. Gravhaugene 
er en dokumentasjon av dette, samtidig som de ved framtidige undersøkelser kan belyse næringsut
øvelse, økonomi og sosiale forhold l jernalderen. 

Bosetningen spredde seg ytterl igere i tidl ig middelalder, men ved Svartedauen l år 1349 og senere 
pester ble mange gårder lagt øde. En rekke slike ødegårder er registrert i Ognas nedbørfelt. Her 
finnes gjerne rydningsrøyser, åkerreiner og i noen tilfeller også hustufter. Gravhauger på ødegår
dene kan fortelle at noen av dem ble tatt opp som gård i jernalderen. Ødegårdsanleggene er meget 
viktige supplement til de skrevne kilder. 

Viktige grupper kulturminner er også de som er knyttet til utnyttelsen av ul ike utmarksressurser, i 
første rekke elgfangst og jern- og trekull utvinning. Disse minnene har det til felles at de er vanske
lige å datere uten nærmere undersøkelser, men mest sannsynlig skriver de seg fra virksomhet i 
jernalderen og/eller middelalderen og kanskje opp i nyere tid. Dyregravene ligger i mindre syste
mer i skogsområder med god elgbestand. Både dyregravene og jernutvinningsplassene finnes 
trolig i et langt større antall enn det som er registrert. Trekullmilebånnene skal trolig dels knyttes 
til jernframstiIlingen, dels til smeltehyttene for kobberutvinning i Gaulstadfeltet. I siste tilfelle er 
disse fra 1700-1800-tallet. U ansett i hvilke tidsrom disse utmarksnæringene har vært drevet, må de 
ha betydd mye for bosetningen og økonomien. Jernvinne og fangst har gjort det mulig å etablere 
gårdsbruk i marginale områder, og produktene fra utmarka kunne brukes i bytte med korn. 

De registrerte veifarene spenner også over ulike tidsrom fra forhistorisk tid og framover. Her 
finnes enkle tråkk og stier, en hulveg og en kavlbru over myr. Dette er kilder til den eldste sam
ferdselshistorien. 

Følgende kulturminner fra nyere tid er fredet: 1. Trana; våningshus og bårstue fra ca. 1812, 
2. Vibe; våningshus fra 1796 og 3. Skei kirke, sannsynligvis fra 1664 (underlagt spesielt vern). 

Gårdene i øvre del av Ognavassdraget ble lagt øde i middelalderen og ble først tatt opp igjen i 
nyere tid. Noe av bakgrunnen for at det igjen ble bosetning, skal være gruvedriften som tok til i 
1764. 

Det er et markert skille mellom kulturlandskapet i øvre og nedre del av Ognavassdraget. Gårdene 
øverst i dalen kan karakteriseres som fjellgårder. De er forholdsvis små, og mellom grendene er 
det store ubebygde områder. Disse gårdene var fram til 1902 leilendingsbruk under det store 
Ogndalsbruket. I nedre Ogna er det typiske dalgårder. Her er det gode jordbruksbygder og tettere 
bebyggelse, og bøndene har fra gammelt av vært selveiende. 

Økonomiske og sosiale forhold som har betydning for bygdas historie, kan leses i bebyggelsen. De 
registrerte anleggene spenner fra godseierens storgård (Vibe med våningshus fra 1796) til hus-
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mannsplasser. Også skillet mellom tidligere leilendingsbruk. og selvstendige bruk viser seg i de 
registrerte bygmngene, 

Byggeskikken på gårdene er typisk for Trøndelag og har et enhetlig preg. Firkanttun dominerer. 
Den registrerte bebyggelsen fikk i hovedsak sin nåværende utforming under den store omleggingen 
av jordbruket på slutten av 1800-tallet. Våningshusene i nedre del av Ognavassdraget er vanligvis 
de lange trønderlånene, mens en kortere utgave av den samme bygningstypen, midtkammerhus, er 
vanligst i vassdragets øvre del. Bygningenes eldste del er gjerne fra tidlig på 1800-tallet med til
bygg i lengden i siste halvdel av århundredet. Driftsbygningene er også karakteristiske, de er 
gjerne yngre enn våningshusene og bygd etter 1870. De kan være rektangulære eller bygd i vinkel. 
Fjøs og stall er laftet, i tegl eller gråstein, mens huset ellers er i bindingsverk. En av de kombiner
te driftsbygningene skal være bygd så tidlig som på 1700-tallet. Ett eller to stabbur hører også 
hjemme på de fleste tunene, mange av dem bygd omkring århundreskiftet. 

Husene på tidl igere husmannsplasser og småbruk skiller seg ut ved at de er færre og mindre. En 
stue i treromsplan danner gjerne utgangspunkt for vånmgshusene. De er ofte påbygd i den senere 
tid og har et mindre ensartet preg enn på gårdene. 

Det er bevart få bygninger fra utmarksdrifta. De tleste setrene er nedlagt. og få hus står igjen. 
Utløer har det bare vært på elveslåttene, og ingen av disse er bevart. Det ble slått på mange av 
myrene og her ble brukt stakking. Det var tidligere mange damanlegg i forbmdelse med tømmer
fløtingen, men ingen av disse er bevart i dag Det samme gjelder tømmerkoiene. 

En interessant gruppe kulturminner er knyttet til kobbergruvene. Gruva ved gården Makk ble 
drevet fra 1764 til 1787. Målsa gruver og kobberverk var i drift fra 1865 til 1887 og fra 1915 til 
1918. A v de mange minnene skal smelteovnen ved Målsa gruver fra 1875 spesielt freil1heves. 
Ovnen er en av de få bevarte i sitt slag i landet og er et meget verneverdig industrihistorisk kultur
minne. Storparten av de mange kullmilebånnene har sannsynligvis hatt sammenheng med gruve
drifta. 

En hvelvet steinbru over Fånetta fra 1905 er et verdifullt kulturminne. 

Bestanden av kulturminner i Ogna er mangfoldig og inneholder et betydel ig og variert kunnskaps
potensiale både i lokal og regional sammenheng, knyttet til jordbruk, så vel som fiske, fangst, 
bergverk og samisk bruk. Ødegårdene fra middelalderen, og eventuelt et helleristningsfelt, kan 
vise seg å ha nasjonal betydning. Dette gjelder både ut fra et vitenskapelig og et mer allment syn. 
Til minnene fra gruvedrift (særlig den bevarte smelteovnen) og en del av gårdsanleggene er det 
både knyttet store vitenskapelige verdier og store opplevelsesverdier. Kulturminnene spenner over 
nær sagt alle hovedperioder i vår historie. Mange av dem egner seg til bruk i pedagogisk sam
menheng. Flere av gravfeltene, ødegårdene og dyregravene ligger lett tilgjengelig og er godt be
vart. 

De samiske kulturminnene er ledd i levende kultur og har stor identitetsverdi. Ognadalens kultur
minner kan trolig oppfattes som representative for et inntrøndersk dalføre. En stor del av kultur
minnene ligger nær elver og vann. 

3.3. Friluftsliv 

Fjellområdene i Ognas nedbørfelt er egnet for turgåing sommer og vinter. Adkomstmulighetene er 
gode. Bortsett fra en del myrpartier er det også godt mulig å ta seg fram i de lavereliggende dele
ne av feltet. 
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Øvre Ogndalen, Gaulstad og Skjækerområdet er mye benyttet i forbindelse med helgeturer og 
ferJer. Roktdalen er det viktigste utfartsområdet for innbyggere i Snåsa. Ved Gaulstad er det opp
arbeidet parkeringsplass. Strekningen Lustadvamet-Skjækervatnet brukes mye til turgåing. Det er 
flere merkede og umerkede stier i området. Skiløypene kjøres gjerne opp med snøscooter. Det 
finnes også et par lysløyper lenger nede i Ogndalen. 

Det er overnattingsmul igheter på pensjonat på Gaulstad og på enkelte skogstuer og utleiehytter som 
eies av Steinkjer Kommuneskoger, Snåsa fjellstyre, Innherad skogforvaltning og Verdalsbruket. 

Det finnes ca. 330 private hytter innenfor området. De tleste er lokalisert i tilknytning til de store 
vannene i øvre deler av vassdraget. Det er satt et tak på bygging av 300 nye hytter over en lengre 
periode. 

Det er godt bærterreng både i Ogndalen og Roktdalen. Det plukkes først og fremst molte og tytte
bær. Det er også god adgang til jakt og fiske i området. I Ogna går det opp laks og noe sjøaure. I 
de større vannene fiskes det først og fremst aure. Det jaktes elg, rådyr og småvilt. Jakt og fiske 
har størst betydning for lokalbefolkningen. 

Langs den nederste delen av vassdraget som går gjennom Steinkjer sentrum, er det foretatt en del 
tilrettelegging for friluftsformål. Skogområdene nær Steinkjer er varierte og brukes til bl.a. o-løp. 
Ogna og Rokta brukes noe til turpadling. Rafting lanseres som nytt reiselivstilbud. 

Den østre delen av nedbørfeltet utgjør en del av et større sammenhengende fjellområde med vill
markspreg. 

3.4. Jakt 

Det foregår en betydelig storviltjakt innenfor nedbørfeltet. først og fremst etter elg, men også etter 
rådyr. Steinkjer er den kommune i Trøndelag som har flest felte elg og rådyr. Størstedelen av 
Ognavassdraget ligger i denne kommunen. 

Adgangen til småviltjakt er god særlig i de indre og øvre deler av nedbørfeltet. Ogndalen har store 
arealer med god bestand av storfugl, orrfugl og jerpe. I høyereliggende områder finnes gode 
hekkebiotoper for Iirype. 

Jakta organiseres gjennom fjellstyrene, Steinkjer Kommuneskoger, Ogndal grunneierlag, Innherad 
skogforvaltning og Verdalsbruket. 

Jegertettheten i Steinkjer er omtrent som gjennomsnittet for Trøndelag. Jakta har stor betydning for 
lokalbefolkningen, mens det er relativt få tilreisende jegere. En sannsynlig forklaring på dette er at 
nabokommunene til Steinkjer har bedre Jaktområder for den mest populære jaktform, rypejakt. 

Jakttrykket er noe høyere i Ognas nedbørfelt enn i resten av Steinkjer kommune, særlig ved små
viltjakta. Det brukes i gjennomsnitt ca. en dag mer til jakt pr. jeger i Steinkjer kommune enn gjen
nomsnittet for Trøndelagsregionen. Utbyttet av småvilt pr. jeger er litt lavere enn for regionen. 
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Nedbørfeltet er svært viktig som produksjonsområde for elg, rådyr, skogsfugl, rype og ender. r 
1978 ble det f.eks. felt 2,3 elg pr. 10 km' skogsmark i Ogna, hvilket er over gjennomsnittet for 
Trøndelag. 

3.5. Fiske 

Ogna har en lakseførende strekning på 29 km. I perioden 1970-79 lå den årlige fangsten på ca. 
200 kg. Gjennomsnittsvekten er imidlertid lav: ca. to kg for elvefanget fisk. Ogna er likevel den 
viktigste lakseelv i Steinkjerområdet. Det blir fanget lite sjøaure i elva. Det er bygd tre laksetrapper 
i vassdraget. 

De siste årene har laksebestanden i Ogna blitt infisert av Gyrodactylus sa/ans. Elva ble derfor rote
nonbehandlet i 1993. 

Med unntak av Mokkavatnet, hvor det forekommer røye, er aure eneste innlandsfiskeart i innsjøene. 
Bestandene av aure er tette og av til dels god kval itet. 

Det er relativt høy utnyttingsgrad av innlandsfisket, særlig i Lustadvatnet. Totalavkastningen på den 
del av vassdraget som ligger på Ogndal brukets eiendom, ble anslått til minst 5 000 kg i 1971. Det 
drives aktivt fiskekulturarbeid i flere innsjøer. Innlandsfisket utnyttes i første rekke av befolkningen 
i Steinkjer. østre del av nedbørfeltet besøkes også av folk fra Snåsa. 

Allmennhetens adgang til lakse- og innlandsfiske er meget god. Grunneierne selger fiskekort for 
laksefiske i Ogna. Ellers i området selges det fiskekort både i statsallmenningene og i Steinkjer 
Kommuneskoger. 

3.6. Vannforsyning og resipientinteresser 

Vassdraget nyttes som drikkevannskilde for en del husstander. Steinkjer kommune utreder for tiden 
framtidige grunnvannskiIder i Ogndalen. En aktuell lokalitet ved Hyllbrua ligger utenfor selve vann
strengen. I den delen av vassdraget som tilhører Snåsa kommune er det ingen vannforsyningsinter
esser. 

Fra spredt bebyggelse føres noe urenset kloakk ut i vassdraget. Det er bygd nytt renseanlegg ved 
Hyllbrua og Røysing. Langs nedre del av vassdraget finner det sted en del avrenning fra jordbruks
områder. 

3.7. Primærnæringene 

lOgndalen følger jordbruksareal vassdraget mer eller mindre sammenhengende inn til Bodom. 
Gaulstad lenger øst ligger spredte bruk, der nydyrking og utbygging er i gang. Samlet jordbruks
areal er 24 000 da, mens dyrkingsjord omfatter 105 000 da. 

Foruten å være eiendomsgrense, er elva Ogna selvgjerdet mot husdyr opp til samløpet mellom 
Nordrokta og Sørrokta. 

Det drives intensivt skogbruk innenfor mesteparten av nedbørfeltet. Produktivt skogareal er 193 000 
da. 
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Nedbørfeltet utgjør en betydelig del av 8 Skjækerfjellet reinbeitedistrikt, som består av fire reinbruk. 
Vassdraget ligger innenfor vinter- og høstbeitelandet til dette distriktet. Vinterbeitet er minimums
faktoren for reindrifta i området. Dette beitet er fra før innskrenket av militært sky te- og øvingsfelt, 
hyttelltbygging og turistaktivitet. 
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ARGARDSVASSDRAGET (138.Z) 

Fylke: 

Kommuner: 

Objekt nr.: 
Nedbørfelt: 

Toppunkt: 

Utløpspunkt: 
Marin grense: 

Naturgeografisk 
region: 

Nord-Trøndelag , Sør-Trøndelag 

Namdalseid , Namsos , Flatanger, Verran , Steinkjer, Osen og Roan 

138/2 
543 km' 

687 m O.h. 

O m O.h. 

154 m O.h . 

34a (Bar- og fjellbjørkeskogsområdet nord for Dovre til Vest-Jfuntland, 
Skogen nord til Hattfjelldal). 
35h (Fjellregionen i søndre del av fjellkjeden , Trøndelags fjellområder) 

1. NATURFAGLIG BESKRIVELSE 

1.1. Beliggenhet 
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Årgårdsvassdraget ligger mellom Beitstadfjorden, innerst i Trondheimsfjorden og Lygnenfjorden, 
en fjordarm på sørsiden av Namsfjorden . De vestlige og sentrale delene av nedbørfeltet ligger 
innenfor skog- og fjellområdet som ofte går under betegnelsen Nord-Fosenområdet. 

Årgårdsvassdraget er sammensatt av tre omtrent jevnstore vassdrag; 0yungsåa, Ferja og Auster
eiva. Disse løper sammen ca. 5 km før utløp i Lygnenfjorden. Årgårdselva er navnet på den 
nederste elvestrekningen i vassdraget. 

Størstedelen av nedbørfeltet befinner seg i Namdalseid kommune, som er en typisk jord- og skog
brukskommune. Nedbørfeltet er forholdsvis lett tilgjengelig med bil fra de mange veier/skogsbil
veier som gjennomløper området. Riksvei 17 mellom Steinkjer og Namsos passerer nedbørfeltet i 
nord-sør retning . Fra denne tar riksvei 715 og riksvei 766 av mot vest, henholdsvis ved Fossli og 
Sjøåsen. Største tettsted er Namdalseid, som også er kommunens administrasjonssenter. 

Vassdraget ligger i et overgangsområde med oseanisk klima i vest og et mer kontinentalt, men 
humid, klima i de sentrale lavereliggende delene. Årsnedbør ved Namdalseid er 1 115 mm, men 
kan ligge atskillig over dette i de høyereliggende områdene i vest. Det faller mest nedbør høst og 
vinter, minst vår og forsommer. Middeltemperatur for januar og juli måned ved Namsos er hen
holdsvis 3,0 og I5,0°e. 

1.2. Landskap 

Landskapsformene i nedbørfeltet er i store trekk rolige. Hoveddalføret ligger lavere enn 100 m 
O.h. og heller svakt mot nord. De høyeste fjelltoppene befinner seg alle vest for hoveddalføret; 
0yenskavlen (687 m o.h .), Finnvollheia (675 m o .h.) og Storsnøheia (625 m o.h.). Siden skog
grensa ikke når høyere enn 3-400 m o.h., ligger en stor del av nedbørfeltet over skoggrensa. 

Vassdragets sørlige og sentrale tilsigsområder i Furudalen dreneres via 0yungsåa gjennom et vidt 
skogsdalføre som har et åpent og rolig preg. Sentralt i landskapsbildet ligger en rekke større, 
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nesten sammenhengende vann; Trollbotnen (] 78 m o.h.), Finnvollvatnet (179 m o.h.) og FurudaIs
vatnet (204 mo. h.). Disse er omgitt av vide skogl ier opp mot omkring] iggende fjell og fjellområ
der. Fjellene er lave og har avrundet kolletopografi, til dels oppbrutte former. Sammenstillingen 
av landskapselementene i dette området gir et særegent landskap. 

0yungsåas nedbørfelt dreneres via 0yungen (103 m o.h.) til samløp med Årgårdselva. Ferja 
kommer fra Langvatnet (339 m o.h.) sør for Bjørnheia. Ferja er overveiende et lavlandsvassdrag 
som raskt når ned under 100 m o.h. Områdene omkring Ferja er derfor mer kulturpåvirket enn 
langs 0yungsåa. Dette er også tilfelle for store deler av Austereiva. som drenerer det østligste 
nedslagsfeltet. Austere]va munner ut i Årgårdselva et par km nedenfor Ferja. 

Årgårdsvassdraget har et typisk vekslende løpsmønster. med stryk og canyons. og roligere mean
drerende partier. Dette er mest utpreget i 0yungsåa. 

1.3. Geologi 

Berggrunnen i nedbørfeltet består hovedsakelig av næringsfattige bergarter med migmatittisk gneis 
av granittisk og granodiorittisk sammensetning. Disse er av prekambrisk opprinnelse. I retning 
nord-sør på vestsiden av Årgårdselva-Sverka løper en sone av glimmerskifer/glimmergneis. Dette 
er omdannete kambro-silurske bergarter. 

Nedbørfeltet har et løsmassedekke av varierende mektighet. Morenedekket avtar mot høyden. 
Mektigheten er størst i Furudalen. i dalføret vest for 0yenskavlen og i området ved Almlia. I 
tJellområdene er det stort sett bart fjell. Enkelte steder finnes drumliner, bl.a. sørøst for Sverk
moen. 

Ved Sverkmoen og Korsen finnes større glasitluviale avsetninger 

I lavlandet langs Årgårdselva-Ferja-Austerelva utgjør marine og fluviale avsetninger viktige ele
ment i landskapet. Ved Sjøåsen, der Årgårdselva munner ut i Lygnenfjorden, er det bygd opp et 
marint delta. Pålagringen av sedimenter på deltaet gjenspeiler aktiviteten til de f1uviale prosessene i 
vassdraget. AustereIva har flere steder et mer eller mindre meandrerende forløp. Det samme 
gjelder lavereliggende områder av Ferja. 0yer og banker i elveløpet er fremtredende på enkelte 
strekninger. 

De f1uviale prosessene i nedbørfeltet har under dagens forhold relativt moderat intensivitet. Vass
draget har en viss referanseverdi fordi det ligger mellom kyst og innland og er urørt av større 
tekniske inngrep. Marine, glasifluviale og f1uviale avsetninger kan inneholde informasjon om 
isavsmeltning og postglasiale f1uviale prosesser i området. 

Fluvialgeomorfologisk er Årgårdsvassdraget variert og typisk for området, men uten spesielt ver
neverdige forekomster. Landskapsmessig skiller området i Furudalen seg ut som særpreget, vel
ordnet og oversiktlig. 

Samlet geofaglig vurdering: Middels verneverdi ** 
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1.4. Hydrologi 

0yungsåa som drenerer fra vest, Ferja som drenerer fra sør og Austereiva som drenerer fra øst er 
omtrent jevnstore vassdrag som løper sammen i Årgårdselva i lavlandet få km før utløpet i 
Lygnenfjorden. 

Midlere vannføring for Årgårdselva ved utløp i sjøen er 27 m'ls. For 0yungsåa og Ferja er tilsva
rende tall 13 og 6 m'ls, Spesifikk avrenning i området ligger på om lag 50 IIs/km'. 

Hardheten i vannet er til dels lav, unntatt i lavlandet under marin grense hvor den er middels høy. 
Kloridinnholdet er som forventet høyt ut fra den nære avstanden til kysten. Vannet i nedbørfeltet 
er gjennomgående noe humuspåvirket og har svakt sur reaksjon. 

Lavlandsområdene preges av relativt stilleflytende elver gjennom jordbrukslandskap, noe som 
innebærer at også det eutrofe aspektet kommer inn. Ferja og Austereiva er sterkest kulturpåvirket. 

I forbindelse med tidligere tømmerfløting har de store sjøene i 0yungsåas nedbørfelt blitt gjenstand 
for vannstandsreguleringer . 

1.5. Vegetasjon 

Regnet fra lavlandet mot fjellområdene er følgende vegetasjonsregioner representert i nedbørfeltet: 
sørboreal-, meIIomboreal-, nordboreal- og lavalpin region. De meIIom- og nordboreale vegeta
sjonsregioner dekker størsteparten av nedslagsfeltet. Men ettersom skoggrensa er såvidt lav, får 
også den lavalpine regionen en viss utbredelse. 

De viktigste naturtypene i de boreale regioner i vassdragsfeltet er granskog av heitype, fattig myr
vegetasjon og fattig furuskog. I områdene ved Namdalseid finnes en del større nedbørrnyrer (høg
myrer) av lavlandstype. De mer høyereliggende myrene er bakkernyrer, flatrnyrer og blandings
rnyrer med overveiende fattig vegetasjon. Disse finnes blant annet ved Furudalsvatnet og Finnvoll
vatnet i vest, ved Ferja i sør og ved Austereiva i øst. Ilavalpin sone dominerer fukthei og fattig 
rabbevegetasjon. 

Nedre deler av Austerelva og Ferja går gjennom kulturpåvirket landskap med betydelig innslag av 
dyrket mark. Langs hele Austereiva er det store hogstflater. Ferja har skåret seg mer ned i løsmas
sene, slik at mye av elvekantskogen er upåvirket av hogst. 

Skoggrensen kan nå opp mot 400 m o.h. Den vanligste skogtypen i vassdraget er blåbær-skrub
bærgranskog og røsslyng-blokkebærfuktfuruskog. Et studium av vegetasjonsbildet innenfor et 
område avgrenset aven linje fra Almeli til 0yungen i øst, 0yungsåa i nord og Langvatnet-Store 
Ferja i sør viste følgende hovedtrekk: I meIIomboreal og nordboreal region dekker blåbær-/små
bregnegranskog, med små innslag av fattig gransumpskog, størst areal. Deretter følger fattig fast
mattemyr med innslag av intermediær fastrnattemyr. Røsslyng-blokkebærfuruskog utgjør et bety
delig mindre areal. I alpin region dekker alpin, humid røsslynghei størst areal. Greplyng-Iav/mose
rabb, fattig fastrnattemyr og blåbær-blålynghei er dernest de viktigste vegetasjonstypene. 

En undersøkelse av vegetasjonstyper og flora på myrene i nedbørfeltet viste følgende: 

Kongsmyran er et kompleks hovedsakelig bestående av bakkernyrer, men også flatrnyrer og et 
avgrenset parti med terrengdekkende myr forekommer. Fattig fastrnattemyr dominerer, ellers 
forekommer fattig mjukmatte/løsbunnmyr og ombrotrof tuemyr. Heggdalslimyran består hovedsa-
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kelig a\ tlatmyrer og bakkemyrer, men også ombrotrofe partier. Fattig fastmatte og ombrolrofe 
tuemyrer er de viktigste typene, men også rik fastmattemyr inngar. 

1\1 vrene ved Finnvoll vatnet er hovedsakelig f1aunyrer og bakkemyrer med fattige fastmattemyrer , 
fattige mjukmattemyrer og høgstarrmyrer. Asmyran er dommert av tlere høgmyrpartier med 
ombrotrofe tuemyrer og fastmattemyrer som de viktigste typer. Skjerpmomyra er et kompleks av 
tlere høgmyrpartier og tlatmyrer hvor ombrotrofe tllemyrer, fastmattemyrer og fattige fastmatte
myrer dekker mest. Tverrlimyran er dominert av bakkemyrer og tlatmyrer, men også terrengdekk
ende myrer. Fattige fastmattemyrer og ombrotrofe tuemyrer er vanligst. Myrer mellom Dorrås og 
Tømmeråshøgda består av flere atskilte planmyr- og tlatemyrpartier med fattige fastmattemyrer, 
ombrotrofe tuemyrer og fastmattemyrer . 

Av mer sjeldne forekomster kan nevnes almeskoger ved Almlia, i området nord for Kvernvatnet 
og øst for Rislisætra (gråor-almeskog). Lokalitetene mangler imidlertid flesteparten av de typiske 
varmekjære almeskogsarter. 

Fint utformede bestand av gråor-heggeskog finnes henholdsvis på eJveør ved Årgård like nord for 
samløpet mellom Ferja og 0yungsåa og på to atskilte ører 0,7-1 km lenger nord. Gråorbestandene 
har stort innslag av modne, gamle trær, til dels med læger. Undervegetasjonen er tett med domi
nans av storbregnen strutseving . 

Vassdraget I igger på et middels nivå når det gjelder mangfold av vegetasjonstyper så vel som 
arter. Fattige typer dommereL mens rike typer bare dekker begrensede områder. Det er få sjeldne 
arter og vegetasjonstyper i området. Totalt sett er vegetasjonen ikke spesielt frodig. Forsknings
verdien er i første rekke knyttet til verneområdene i vassdraget; Åsnes våtmarksreservat (strand
eng) ved utløpet av vassdraget, myrreservatene Åsmyra, Heggdalslia og Tverrlimyra samt 0yen
skavlen barskogreservat. Nedbørfeltet ligger i gammelt bosetningsområde og er påvirket av hogst, 
veier og kunstige vannstandsendringer av sjøene i 0yungsåas nedbørfelt. Vassdraget er forholdsvis 
stort og omfatter de fleste vegetasjonstyper i regionen. 

Samlet botanisk vurdering: Middels verneverdi ** 

1.6. Dyreliv 

Regionens vanligste viltarter er alle til stede i nedbørfeltet, ofte i gode bestander. Det er stor 
spredning i biotoper, og en finner nærmest fullstendige økosystemer. 

Elgbestanden er god. Bestanden er tettest i østl ige områder. De mest benyttede områdene er Furu
dalen, nærområdene til Heggdølin, Langvatnet, Furudalsvatnet og Trollbotnen samt områdene 
langs Ferja og Årgårdselva. Det går viktige trekkveier mellom disse områdene. Hjort finnes i en 
fast bestand langs Ferja. Rådyr finnes spredt over hele området, spesielt i tilknytning til elver og 
vann. I tillegg er området helårsbeite for tamrein. En del kalving finner sted i området Flirudals
vatnet -Finnvollvatnet. 

Mår og mink forekommer i store bestander i hele området. Oter påtreffes regelmessig, og streifdyr 
av gaupe opptrer ganske ofte. Hare forekommer i gode bestander, og bestanden av ekorn synes å 
være økende. 

Nedbørfeltet har stor referanseverdi i viltsammenheng. Elgbestanden er spesielt interessant i denne 
sammenheng. Gjennom undersøkelsene av Nord-Fosenområdet i forbindelse med militære sky te
feltplaner , er viltforholdene i området godt undersøkt. Dette materialet vil ha stor referanseverdi i 
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framtida. Områdets beliggenhet i overgangen fra kontinentalt klima med innlandsfauna i Namdalen 
og Innherrad og oseanisk klima med kystfauna på vestre deler av Fosenhalvøya er interessant i 
dyregeografisk sammenheng. Intensiv skogdrift reduserer referanseverdien i deler av området. 

Forholdsvis få truede viltarter er registrert innenfor nedbørfeltet. Topp-predatorer er imidlertid 
påvist i området. 

Totalt 116 fuglearter er kjent fra Årgårdsvassdraget, hvorav 109 antas å hekke. Av truede arter har 
nedbørfeltet en god hekkebestand av storlom og en noe glissen bestand av hønsehauk. Også små
lom, svartand, kongeørn og svartspett antas å kunne hekke i områder. Trane og sildemåke (nordlig 
underart) er sett på streif. På grunn av sin beliggenhet mangler vassdraget de fleste østlige elemen
tene i sitt artsutvalg, men et typisk østlig innslag som svømmesnipe er funnet hekkende. 

Følgende områder skiller seg ut som spesielt fuglerike: utløpet av Årgårdselva ved Sjøåsen (Åsnes 
våtmarksreservat), utløpet av Furudalselva i Trollbotnen og østsiden av Finnvollvatnet, inkludert 
Selja. Samtlige områder har gode betingelser for vannfugl. Elvekantskogen langs Ferja er en god 
spurvefugl biotop - også for mer krevende sangerarter. Dette området bør sikres mot videre snau
hogst. 

Alt i alt har vassdraget et rikt artsinventar innenfor mange ulike fuglesamfunn. Det er imidlertid 
registrert forholdsvis få truede fuglearter i området. 

Vassdraget viser stor variasjonsrikdom mht. ferskvannsbiotoper: Typiske høyfjellsvann, sjøer, 
større vann, tjern, pytter, elver, bekker og andre mindre vannforekomster er alle representert. 
Lavlandsområdene preges av relativt stiIleflytende elver gjennom jordbrukslandskap. I disse områ
dene kommer derfor også det eutrofe aspektet inn. 

Artsmangfoldet og produktiviteten i vassdraget er stor, til dels svært stor. I alt 74 taxa av større 
ferskvannsinvertebrater er registrert, derav 18 arter døgnfluer, 7 steintluer, 4 øyenstikkere, 10 
teger og 20 biller. Det er også innslag av sjeldne arter, hvorav minibuksvømmeren Micronecta sp. 
bør nevnes spesielt. I tillegg kommer 16 arter småkreps. 

Årgårdselva med Ferja og 0yungsåa er lakse- og sjøaureførende. Det foreligger planer om å bygge 
laksetrapp i Buktafossen, hvilket vil medføre at Sverka blir lakseførende opp til Heggdalslifossen, 
en strekning på ca. 6 km. Ferja er lakseførende 15 km opp til Almlia. 

Bortsett fra 0yungen (l03 m o.h.), Lille 0yungen og Langvatn (339 m o.h.) øverst i Ferjavass
draget må nedbørfeltet karakteriseres som et rent aureområde. Med sine tette fiskebestander er 
vannene i nedbørfeltet typiske for regionen de tilhører. 

Innenfor 0yungsåas nedbørfelt har Trollbotnen med Heggdølin (178 m o.h.), Finnvollvatnet (179 
m o.h.), Langvatnet (180 m o.h.) og Furudalsvatnet (204 m o.h.) stor bestand av aure. Tidligere 
hadde disse vannene også røye. 0yungen og Lille 0yungen har stor røyebestand og liten aurebe
stand. 

Finnvollvatnet (2,8 km') er det største vannet i nedbørfeltet. Det er relativt grunt og kan betegnes 
som produktivt til tross for dårlig vannkvalitet. Vannet er kalkfattig, og pH-verdien kan komme 
godt under 6,0 i vårløsningen. Gyteforholdene er imidlertid svært gode, og vannet har en stor 
aurebestand av moderat kvalitet. 

Trollbotnen Cl km'), som ligger nedstrøms Finnvollvatnet, har også relativt dårlig vannkvalitet. 
Vannet har en stor bestand av småfallen aure, og kvaliteten av fisket er til dels under middels. 



30 

Vannet var tidligere regulert for tømmertløting. Da fløtingen opphørte, ble vannstanden senket 
permanent ca. 2 m. Fløtingsdammen er nå restaurert, og vannstanden hevet til gammelt nivå. 

Langvatnet (0,9 km) har avløp til Trollbotnen fra nord. Vannet har samme dårlige vannkvalitet 
som Finnvollvatnet og Trollbotnen, og har en aurebestand av middels kvalitet. 

Furudalsvatnet (1,95 km') har i dag en stor bestand av småfallen aure. Vannet var tidligere noe 
regulert i forbindelse med tømmerfløting. 

0yungen (1, l km') har en stor bestand av småfallen røye, mens aurebestanden er liten. I de seinere 
åra har det utviklet seg et mindre ålefiske i vannet. Etter bygging av laksetrapper i 0yungsåa ved 
Fossl i, er 0yungen nå lakseførende. Interessen for fiske er økende. 

Lille 0yungen (0,65 km') har i likhet med 0yungen en stor røyebestand. Vannet er overbefolket. 

Fiske etter innlandsfisk på de ikke-lakseførende partiene av elvene er av liten interesse. Sverka 
ovenfor Buktafossen byr på visse fiskemuligheter, men selve elva produserer først og fremst små
fisk. Noe større fisk kan gå ned fra Heggdølin. 

Samlet sett har vassdraget en viss referanseverdi som uberørt vassdrag. Det er ikke direkte påvir
ket av industri eller jordbruk, og bare i liten grad av skogbruk og fedrift. 

Produksjonsverdien antas å ligge over gjennomsnittet for regionen, til tross for at vannkvaliteten er 
dårlig. Dette skyldes at vannene er grunne og byr på gode gyteforhold. En brukerundersøkelse i 
Finnvollvatnet viste at vannet gir en avkastning på minst 2 kgiha i året. Hva angår lakse- og sjø
aurefisket er produksjonsverdien sterkt økende pga. trappeutbygging. 

Brukerverdien av vannene i nedbørfeltet må betegnes som stor, særlig innenfor 0yungsåas ned
slagsfelt. Tilgjengeligheten er svært god, og besøksfrekvensen er stor. Selv om vannene for tiden 
har fisk av moderat kvalitet, så er mulighetene for kultivering gode. Brukerverdien av lakse- og 
sjøaureelvene 0yungsåa, Ferja og Årgårdselva er økende. 

Samlet vurdering av pattedyr/fugl: Stor verneverdi *** 

Samlet vurdering av fisk: Stor verneverdi *** 

2. EKSISTERENDE OG PLANLAGTE INNGREP 

2.1. Tekniske inngrep 

Vassdraget er relativt urørt av større tekniske inngrep. Jordbruksarealene er konsentrert i lavere
liggende strøk. En del skogbruksvirksomhet forekommer, og i tilknytning til dette er det bygd 
skogsbilveier. Noen vann har tidligere vært benyttet til tømmerfløting, slik at flere damanlegg står 
igjen. I nedbørfeltet er det også mange veier og hytter. Enkelte bruer og fisketrapper berører 
vannstrengen . 

Planene om å etablere et større regionalt sky te- og øvingsfelt for Trøndelag innenfor øvre og sen
trale deler av nedbørfeltet er nå uaktuelle. 



31 

2.2. Plansituasjon 

r Namdalseid kommune foreligger det godkjent kommuneplan fra 1989. Planen skal rulleres i 
1995. Størstedelen av arealene i planforslaget er avsatt som landbruks-o natur- og friluftsområde 
(LNF). Unntakene gjelder først og fremst områder i tilknytning til Namdalseid sentrum, hyttefelt 
ved henholdsvis Myrmoen og 0yungen samt enkelte områder som er båndlagt til naturvernformål, 
jf. Kap. 3. I. Det opereres med tre ulike kategorier av LNF-områder. Sone l har de mest restrikti
ve bestemmelsene når det gjelder hyttebygging og andre typer terrenginngrep. Denne sonen omfat
ter størstedelen av kommunen og mesteparten av de vassdragsnære områdene. Sone 2 har mindre 
restriktive bestemmelser. Denne sonen finne~ bl.a. vest for Årgårdselva, ved 0yungen og i deler 
av nedbørfeltet til Austereiva. Sone 3 har de minst restriktive bestemmelsene og omfatter kun et 
lite område sørøst for 0yungen. 

Det er under utarbeidelse en flerbruksplan for den delen av Årgårdsvassdraget som tilhører Nam
dalseid kommune. I den forbindelse er det foretatt en inndeling av nedbørfeltet etter prinsippet 
differensiert forvaltning. Planen skal være en sektorplan (temakart) i kommuneplanen, og ventes 
vedtatt i 1995. 

Den sørlige delen av nedbørfeltet tilhører Verran kommune. Disse arealene er i sin helhet avsatt 
som LNF-område i kommuneplanen fra 1993. Områdene nord for Langvatnet ligger i sone A, som 
har de strengeste bestemmelsene med hensyn til fritidsbebyggeise o.l. Bakgrunnen for dette er 
sterke vilt- og reinbeiteinteresser. Områdene sør for Langvatnet tilhører sone B, som har middels 
strenge bestemmelser. 

Bare en liten del av nedbørfeltet ligger i Steinkjer kommune. I godkjent kommuneplan fra 1994 er 
hele det aktuelle området avsatt som LNF-område. Det opereres med tre fo[skjellige soneinndel
inger. Bortsett fra en smal sone aller nærmest riksvei 17, tilhører de tettest bebygde områdene i 
dalføret sone C, hvor det kan tillates spredt bolig-, fritids- og ervervsbebyggelse. Områdene på 
hver side av sone C tilhører sone B, hvor fritidsbebyggelse i felt kan tillates etter godkjent bebyg
gelsesplan. Arealene vest for sone B tilhører sone A, hvor fritidsbebyggelse mv. ikke er tillatt. r 
reguleringsbestemmelsene for LNF-områdene blir det presisert at det ved lokalisering av bebyggel
se blant annet skal tas hensyn til naturmiljø, friluftsinteresser og verna vassdrag. 

3. BRUKERINTERESSER 

3.1. Naturvern 

Årgårdsvassdraget ble vernet mot kraftutbygging i 1993, som et resultat av Verneplan for vassdrag 
IV. Kontaktutvalget for verneplan for vassdrag uttaler følgende (NOU 1991: I2A, s.117): 

"Utvalget legger vekt på områdets egnethet som typevassdrag og de tildels stor naturjaglige verdi
er, de meget store kulturminneverdiene og friluftsinteressene i området. " 

Innenfor nedbørfeltet er i alt fem områder fredet som naturreservat i medhold av naturvernloven: 
Åsnes ved Årgårdselvas utløp i Lygnenfjorden (våtmark), Åsmyra (myr), Heggdalslia (myr), 
Tverrlirnyra (myr) og 0yenskavlen (barskog). 

r tillegg er et område ved Finnvollvatnet foreslått fredet som barskogsreservat. Verneforslaget ble 
imidlertid stilt i bero i påvente av at spørsmålet om skytefeltetablering i Nord-Fosenområdet skulle 
avklares. Siden disse planene nå er skrinlagt, vil det igjen være aktuelt å arbeide videre med dette 
verneforslaget. 
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Det er ikke registrert spesielt verneverdige geofaglige former i vassdraget. Marine, glasifluviale og 
tluviale avsetninger kan inneholde informasjon om isavsmeltning og postglasiale tluviale prosesser. 
Således har vassdraget en viss referanseverdi. 

Vassdraget har stor typeverdi for skogsområdene mellom Trondheimsfjorden og Namsfjorden, og 
har i tillegg store naturfaglige verdier knyttet til alle fagfelt. 

I øst grenser Årgårdsvassdraget til tidligere vernet vassdrag Aursunda (138/ L, VP l), og i vest til 
tidligere vernede vassdrag Hofstadelva (136/1, VP 2) og Stemsdalselva (13711, VP 2). 

3.2. Kulturminnevern 

Flere steinalderfunn er gjort i området. Funn ved Finnvollvatnet antyder at her har vært fangst
grupper tilpasset innlandets skogsområder i yngre steinalder eller seinere. Dette funnet, og et 
fangstgropsystem ved et elgtrekk nær Trollbotnen, representerer en vestlig grense for denne type 
kulturspor . 

Gravfunn i lavlandet vitner om fast bosetning i jernalderen. Namdalseidet er et gammelt drag 
mellom Lygnen og TrondheImsfJorden. Langs FerJa Jigger kavlebruer i myrene .. Området er tradi
sJonelt samisk bruksområde med lang kontinuitet. Skriftlige kilder opplyser om samisk bruk tilbake 
til 1600-tallet, og samiske stedsnavn kan tyde på bosetning før Svartedauen. Det er kjent et VIdt 
spekter av samiske kulturminner, knyttet til reindrift og jakt. 

Gårdsanleggene i Namdalseid har mye verdifull bebyggelse, med bl.a. store gamle trønderlån. 
Hovedbygningen på Åsnes fra 1840-årene ble anlagt mens det var glassverk her (1813-83). Vass
draget ble brukt til tløting av ved til verket. Damrester finnes fortsatt. Seinere ble tlere større 
dammer anlagt, av disse er særlig Heggdalslidammen fra 1912 godt bevart. En rekke skogskoier, 
samt enkelte naust, ble brukt under skogsarbeidet. Utmarka har vært brukt til setring, beite og 
utslått. Den veiløse gården Finnvollen ble ryddet på 1700-taIlet. På Storåsen ligger et mulig øde
gårdsanlegg. Et interessant seteranlegg er Steinbekksetran, med tradisjonelt bygningsmiljø. 

Kulturminnene i området er varierte og dekker et langt tidsrom. Spor etter steinbrukende fangst
grupper og fangstgropene er sjeldne kulturminner her. Området har et viktig kunnskapspotensial til 
utforsking av samisk historie, samt forholdet mellom de etniske gruppene. Her er kulturhistoriske 
verdier av lokal, og til dels regional, betydning. Mange kulturminner har tilknytning til vassdraget. 

Samlet vurdering kulturminnevern: Meget store verneverdier **** 

3.3. Friluftsliv 

Nedbørfeltet brukes til varierte former for friluftsliv. Viktigst er bærplukking, båtliv, kanopadling, 
fotturer, skiturer, jakt og fiske. Det er mange hytter i området, og det har funnet sted en omfatten
de tilrettelegging for friluftsliv innenfor nedbørfeltet. 

Naturgrunnlaget er variert med skog- og fjellområder, daler, vann og elver. Deler av området er 
lett tilgjengel ige fra utgangspunkt som veier og hyttefelt. Det er direkte forbindelse til områder 
som ligger 2-4 timers gangtur fra vei. Fjellområdene er godt egnet for skigåing og fotturer. Stort 
innslag av myr kan imidlertid gjøre enkelte partIer noe tunge å ta seg fram i. 
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Furudalen med omkringliggende tJel1 er et spesielt velbrukt turterreng. Dette området grenser til 
viktige friluftsområder i Verran. Osen og Åfjord kommuner. Samlet utgjør disse områdene et 
regionalt viktig friluftsområde. Vassdragene i Furudalen er meget godt egnet til kanopadling og 
båtliv. Molteforekomstene er gode og svært ettertraktede. I Furudalen er også hyttekonsentrasjonen 
størst Finnvollvatnet. Trollbotnen og Furudaisvatnet har alle små reguleringer i forbindelse med 
tidligere tømmertløting 

Også de nordligste 1Jellområdene i nedbørfeltet nyttes til friluftsliv, men i mer beskjeden utstrek
ning enn tilfellet er i Furudalen. Både lokalbefolkningen i Namdalseid og Osen og tilreIsende fra 
Namsos og Steinkjer bruker dette området. Osenfjellet er et av fylkets viktigste skiutfartsområder. 

Både storviltjakt og småviltjakt utøves over mesteparten av nedbørfeltet. Elgjakt foregår i nesten 
hele området. mens hjort og rådyr opptrer mer lokalt. Rype og skogsfugl jaktes henholdsvis i 
t:jellområdene og skogområdene. 

rÅrgårdselva og nedre deler av Ferja og 0yungsåa blir det fisket laks og sjøaure. I tillegg er det 
gode muligheter for aurefiske i mange tJellvatn. Fiskekort selges over størstedelen av området. Det 
mest omfattende fisket utøves i Furudalen. bl.a. i form av garnfiske var og høst. Både her og 
andre steder tlnnes det utleiehytter og utleiebåter for fiske. 

Ifølge Handlingsprogram for friluftsliv (Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 1981) har følgende tur
områder regional betydning: Jektheia, Risli statsallmenning, 0yenskavlen, Furudal statsallmen
ning, Rørvatnet og Langvatnet. Lokal betydning har Sve, Kvernå statsallmenning og Våttåheia. I 
Namdalseid kommune regnes Furudalen med tilstøtende fjellområder som det viktigste friluftsom
rådet. 

Samlet vurdering friluftsliv: Meget store verdier **** 

3.4. Jakt 

Nedbørfeltet rommer svært produktive bestander av storvilt og småvilt, og er derfor et meget 
viktig jaktområde. Nesten hele nedbørfeltet utnyttes til jakt, noe som bl.a. henger sammen med 
gode adkomstmuligheter. Innenfor statsalmenningene deltar 35 jegere i elgjakta og om lag 300 i 
småviltjakta. Utleie av elgvall og salg av jaktkort representerer betydelige inntekter. Det selge~ 
kort for småviltjakt over det meste av området. 

Elgbestanden er god i hele nedbørfeltet. Bestanden er tettest i Furudalen, nærområdene til Hegg
døl in, Langvatnet, Furudalsvatnet og Trollbotnen samt områdene langs Ferja og Årgårdselva. 
Hjort tlnnes i en fast bestand langs Ferja, mens rådyr opptrer spredt over hele området, fortrinns
vis i tilknytning til vannsystemene. 

Hare forekommer ofte i gode bestander. Fjellområdene byr på svært godt rypeterreng. Skogsfugl
bestanden er først og fremst knyttet til barskogsområdene. Tettheten er størst i Furudalen. 

Distriktshøyskolen, Skogbruksstudiet i Steinkjer bruker området i undervisning, bl.a. l viltstell. 
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3.5. Fiske 

Argardselva med Ferja og 0Yllngsåa er lakse- og sJøaureførende. Gjennomsnittsfangsten i perioden 
1980-89 lå på :2 200 kg, med 6 040 kg som en topp i J 987. Fisket i vassdraget har økt vesentlig 
de "einere åra. 

Det foreligger planer om å bygge laksetrapp I Buktafossen, hvilket vil medføre at Sverka blir 
lakseførende opp til Heggdalslifossen, en strekning på ca. 6 km. 

Ferja er lakseførende 15 km opp til Almlia. Av totalt oppfisket kvantum i Årgårdsvassdraget ut
gjør Ferja nil 30 %. 

Bortsett fra 0yungen, Lille 0yungen og Langvatn øverst i Ferjavassdraget. som alle har store 
bestander av røye, må nedbørfeltet karakterisere~ som et rent aureområde. 

Det er mange fjellvatn med muligheter for fiske. Oppfisket kvantum er likevel størst i Furudalen, 
bl.a. på grunn av garnfiske vår og høst. Finnvollvatnet, Trollbotnen og Furudalsvatnet har alle en 
stor bestand av småfallen aure av middels kvalitet. Vannene ligger l statsallmenning og forvaltes 
av Namdalseid fjellstyre. Både her og andre steder er det utleiehytter og lltleiebåter for fiske. Det 
selges fiskekort over det meste av nedbørfeltet. 

Vannkvaliteten i nedbørfeltet er generelt dårlig. Men siden vannene er grunne og gyteforholdene 
gode, ligger produksjonsverdien høyere enn gjennomsnittet for regionen. En brukerundersøkelse i 
Finnvollvannene indikerte en årlig avkastning på minst 2 kg/ha. For laks og sjøaure er produk
sjonsverdien sterkt økende pga. trappeutbygging. 

Brukerverdien av vannene i nedbørfeltet må karakteriseres som stor pga. svært god tilgjengelighet 
og høy besøksfrekvens. Selv om vannene for tida har fisk av moderat kvalitet. så er mulighetene 
for kultivering gode. Brukerverdien av lakse- og sjøaureelvene Årgårdselva, Ferja og 0yungsåa er 
økende. 

3.6. Vannforsyning og resipientinteresser 

Ca. halvparten av befolkningen i Namdalseid kommune er bosatt langs Ferja og Årgårdselva. 
Disse forsynes fra Namdalseid vannverk, som har ca. I 100 personer tilknyttet. Rossetvatnet 
øverst i Tinglumselva er vannkilde. Områdene vest for Ferja er i meget liten grad bebygde. 

Ferja og Austereiva er moderat påvirket av forurensning fra landbruk og bebyggelse. Tinglumselva 
er markert/betydelig forurenset, spesielt fra landbruk, mens 0yungsåa i liten grad er forurenset. 
Det er bygd flere biologiske eller biologisk/kjemiske renseanlegg på strekningen Korsen-Sjøåsen. 
Områder med spredt bosetting har enkelthusanlegg med sandfilter eller infiltrasjonsanlegg, men 
også ikke-forskriftsmessige anlegg. 

3.7. Primærnæringene 

Det er ca. 100 gårdsbruk i nedbørfeltet. Jordbruksarealene er for det meste konsentrert til de lave
rei iggende områdene ved Årgårdselva, Ferja og Austereiva, med et mll1dre antall gårdsbruk ved 
0yungsåa. Samlet jordbruksareal er ca. 18 km:. Namdalseid kommune, som omfatter mesteparten 
av nedbørfeltet, regnes som en typisk jord- og skogbrukskommune. 
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Jordbruket er basert på melkeproduksjon. En del driver også med sau. Nedbørfeltet har betydelige 
beiteinteresser. Visse elvestrekninger har selvgjerdefunksjon. 

Skogsdrift foregår vanlig i store deler av området. Spesielt områdene ved Furudalsvatnet, Lang
vatnet og Trollbotnen har vært intensivt drevet. Her er også skogsbiiveier bygd i tilknytning til 
avvirkning. 

Grøfting av myr har skjedd på flere av de større lavlandsmyrene i Namdalseid. Blant høgmyrer 
som er berørt i større eller mindre grad kan nevnes Åsmyran, Skjerpmomyra, Finnmyra og Holi
myra. 

Nedbørfeltet ligger i Fosen reinbeitedistrikt og berører den nordlige av de to driftsgruppene i 
distriktet. Denne har ca. l 000 rein. Området har karakter av helårsbeite og er sentralt for driving 
av rein. En del av kalvingen finner sted i området Furudalen-Finnvollvatnet. Området er relativt 
urørt av større tekniske inngrep. 

Samlet vurdering av landbruk og reindrift: Meget store verdier ***'" 
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ALSVÅGVASSDRAGET (18S.1Z) 

Fylke: Nordland 

Kommuner: Øksnes 

Objekt nr.: 185/1 
Nedbørfelt: 22 km' 

Toppunkt: 647 m o.h. 

Utløpspunkt: O m o.h. 

Marin grense: ca. 35 m o.h. 

Naturgeografisk 42e (Nordlands kystalpine region, Lofoten og Vesterålen) 
region: 

1. NATURFAGLIG BESKRIVELSE 

1.1. Beliggenhet 
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Alsvågvassdraget ligger på den nordlige delen av Langøya i Vesterålen. Vassdraget munner ut i 
Gisløyflaket ca. 2 km nordvest for tettstedet Alsvåg. Nedbørfeltet ligger ca. 35 km nord for Sort
land, og ca. 7 km øst for tettstedet Myre, som er administrasjonssenter i Øksnes kommune. 
Ca. 1 000 av kommunens 5 000 innbyggere er bosatt i Alsvågområdet. 

Innenfor nedbørfeltet er det spredt bosetting langs fylkesveien fra Alsvåg til Myre lengst nord i 
vassdraget. Her finnes også jordbruksarealer, spesielt i området omkring Sørvågen. Rundt Alsvåg
vatnet, som er det klart største vannet innenfor nedbørfeltet, ligger det 40-50 hytter. Det går 
traktorvei et stykke sørover på begge sider av vannet. Riksvei 821 fra Sortland til Myre passerer 
noen km vest for nedbørfeltet. 

Klimaet er kjølig oseanisk og humid, med milde vintre og relativt kalde somre. Normal årsnedbør 
målt ved Alsvåg nedbørstasjon er 1215 mm. Nedbøren er forholdsvis jevnt fordelt gjennom året, 
men er høyest høst og vinter, lavest i perioden april-juli (50-60 mm pr. måned). Fjellområdene 
mottar noe mer nedbør, trolig opp mot ca. 1 500 mm. Juli er varmeste måned med normaltempe
ratur på 12-14°C i lavlandet. Februar er kaldest med normaltemperatur mellom - 2°C og - 4°C. 

1.2. Landskap 

Alsvågvassdraget er et lite kystvassdrag med et tilnærmet eggformet nedbørfelt. Største lengde er 
ca. 7 km, største bredde er 3-4 km. Vassdraget drenerer fra sør mot nord-nordøst, og ligger i et 
gjennomløpende dalføre som er åpent ut mot sjøen i nord. Vannskillet mot sør ligger omtrent på 
kote 175 m o.h. 

Vassdraget omfatter to større innsjøer, Alsvågvatnet (8 m o.h.) og Sørvågvatnet (5 m o.h.), foru
ten et titalls mindre vannforekomster opp til ca. 470-480 m o.h. Både Alsvågvatnet og Sørvåg
vatnet ligger på en vid, myrlendt strandflate som er karakteristisk for store arealer i disse traktene. 
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Alsvågvassdraget er et ugreinet vassdrag, som i ~ørlige deler er omgitt av høye, alpine tJell på 
begge sider. I vest når fjellene opp i 400-550 meters høyde (Bollvågtuva 588 m o.h.), i sør og øst 
til rundt 550-650 meters høyde. l dette området ligger også den høyeste fjelltoppen i nedbørfeltet; 
Tretinden 647 m O.h. Fjellsidene er stedvis bratte, men relieffkontrastene er ikke like store som i 
Lofoten og indre del av Vesterålen. Flere mindre vann ligger i botner og avsatser i fjellsidene. 
Vassdraget har sitt utspring i noen små tjern ved foten av Slettheia sør i nedbørfeltet. Herfra 
renner hovedelva nordover i en myrlendt, glasialt utformet U-dal. Før innløpet i Alsvågvatnet 
passerer elva to mindre myrt jern , Svartbotnvatnet (51 m o.h.) og Litlevatnet (14 m o.h.). I Litle
vatnet har elva bygd ut et delta, og oppå dette etahlert et meandrerende løp. Sørvågvatnet ligger 
helt nord i feltet og drenerer til Alsvågelva like før utløp i havet. Dette vannet har en avrundet 
form og er omgitt av myr på alle kanter. Vannstrengene i nedbørfeltet er stort sett korte og har 
liten vannføring. Hovedelva har jevnt fall med lav gradient. 

Alsvågvatnet er det klart største vannet i nedbørfeltet med et overflateareal på 2,4 km'. Vannet har 
en uregelmessig form, med flere viker og nes og enkelte skogkledde holmer. Strandsonen veksler 
mellom bart berg, stein, blokk og myr. I enkelte skjermete viker finnes noe vannvegetasjon. 
Omgivelsene for øvrig består av bjørkeskog, myr og lyngrabber . 

Vest for Alsvågvatnet ligger en karakteristisk kolle; Sørvågmælen 313 m O.h. Fra toppen av denne 
har det gått et jordras. 

Store deler av dalbunnen i nedbørfeltet er myrlendt. Arealene over myrområdene tilhører fjellskog
sonen, som er dominert av subalpin bjørkeskog. Skoggrensen ligger på 300-400 m. 

1.3. Geologi 

Mesteparten av berggrunnen i nedbørfeltet består av migmatittiske gneiser av granulittfacies, som 
dekker store deler av Langøya. Vest for Sørvågvatnet og opp mot Raudhammaren finnes et mindre 
område med meta-suprakrustaler, vesentlig finkornet gneis med granulitt- og amfibolittfacies. 
Denne bergarten finnes også i 0rntuva på østsiden av Alsvågvatnet. Berggrunnen er stort sett 
næringsfattig og tungt forvitrende. Spesielt i sør indikerer imidlertid vegetasjonen forekomst av 
felter med noe rikere berggrunn. 

Det er lite løsmasser i området. Nedre deler av dalsidene og dalbunnen er dekket av et forholdsvis 
tykt lag bunnmorene. I nordvestre deler av nedbørfeltet opptar myrjord betydelige arealer. Lengst 
nord i området finnes strandavsetninger. Langs vestsiden av Jutjordtinden og under Sørvågmælen 
finnes en del aktiv ur. 

Et morenesystem rundt Sørvågvatnet, og mellom Alsvågvatnet og sjøen, tilhører det innerste av tre 
påviste israndstadier som strekker seg fra Andøya og sørover Langøya og over til nordspissen av 
Vestvågøy. I Litlevatnet er det bygd ut et delta. Over deltaplattformen har elva etablert et mean
drerende løp. Formene er fossile og kan inneholde informasjon om utviklingen i tiden etter siste 
istid. 

Flere steder i området finnes små velutviklede botnformer. 

Vassdraget er karakterisert ved en minimal materialtransport; < 5 tonn/år. 

Samlet geofagl ig vurdering: Liten verneverdi * 
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1.4. Hydrologi 

Vannkval iteten i Alsvågvassdraget er karakterisert ved høye klondverd ler. til nærmet nøytral pH og 
hardhet over middels. De høye kloridverdiene gjenspeiler påvirkningen fra havet. Korrigert for 
dette kloridbidraget blir ledningsevnen i Alsvågvatnet 32-33 Slem. Det er oligotrofe forhold i 
vannet. 

Variasjonen i ferskvannslokaliteter er relativt liten innenfor nedbørfeltet. Vannkvaliteten har lik
hetstrekk med undersøkte vassdrag på Andøya. Nordvestre del av Langøya har en spesifikk av ren

nll1g på 50 IIs/km'-

Nedre deler av vassdraget er til dels sterkt påvirket av inngrep som landbruk. veier, fritidsbebygg
else og fast bosetting. 

1.5. Vegetasjon 

Alsvågvassdraget omfatter tre ul ike vegetasjonsregioner. De nordl igste delene av nedbørfeltet, samt 
dalbunnen som strekker seg mot sør, ligger i mellomboreal sone. I Nord-Norge karakteriseres 
denne regionen av store myrarealer. Innenfor nedbørfeltet domineres disse områdene av innsjø, 
fattigmyr og dyrket mark. En stor del av Alsvågvatnet, Litlevatnet og myrområdene i sør omkran
ses av fattige bjørkeskoger. I sør er intermediærmyr vanlig. Det er lite høyere vannvegetajon i 
Alsvågvatnet, noe mer i Sørvågvatnet. 

Den nordboreale sonen er stort sett dominert av subalpin bjørkeskog av fattig type. Den viktigste 
vegetasjonstypen er blåbærskog, men også røsslyng-blokkebærskog er vanlig. Stedvis finnes beite
påvirket skog med grasdominans. I Alsvågvassdraget er fjellsidene kledt med bjørkeskog opp til 
300-400 meters høyde. Sonen har dessuten en del myr, også rikmyr. I tillegg finnes flere gran
plantefelt. 

Den lavalpine sonen omfatter fjellområdene på hver side av hoveddalføret. I den undersøkte delen 
var vegetasjonen dominert av blåbær-skrubbærhei og beitepreget grashei. For øvrig forekom en del 
fattigmyr. Rabbene var dekket av fattig, moserik vegetasjon. 

Vassdraget er totalt sett forholdsvis artsfattig, og det er registrert få sjeldne arter og plantesam
funn. Bortsett fra ett område med rikmyr i sør, og noen rike fuktengpartier i tilknytning til jord
bruksområder i nordøst, fremhever ikke vassdraget seg med hensyn til frodighet og variasjonsrik
dom. Vassdraget mangler velutviklet bjørkeskog av rikere typer. 

Samlet botanisk vurdering: Middels verneverdi ** 

1.6. Dyreliv 

Av pattedyr opptrer bl.a. hare, rev, mink og oter i området. Nedbørfeltet har moderat til stor 
forekomst av våtmarksfugler. Alle de viktigste gruppene er representert med varierende antall av 
de ulike artene. Hekkefunksjonen er viktigst. De fleste påviste artene finnes ved Alsvågvatnet. 
Området har stor betydning for rovfugler. A v hønsefugler forekommer lirype og orrfugl. 

I nord grenser nedbørfeltet til det foreslåtte Grunnfjorden naturreservat, som er en svært viktig 
rasteplass for et vidt spekter av våtmarksfugler. Lokaliteten har internasjonal verneverdi, og er 
midlertidig vernet. 
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Variasjonen i ferskvannslokaiiteter er reiativt liten. Alsvågvatnet og Litlevatnet har en artsrik 
småkrepsfauna, mens hunnfaunaen er sparsom bade mht. individtetthet og gruppeutvalg. Det er 
registert store hunndyrtettheter og et rikt utvalg av dyregrupper i Alsvågelva. Elva er stedvis rik 
på elveperlemusling. 

Samtlige tre arter av anadrome laksefisk går opp i vassdraget; laks, sjøaure og sjørøye. De to 
førstnevnte er vanl igst. Den lakseførende strekningen er på ca. 7 km, hvorav Alsvågvatnet utgjør 
ca. 4 km. I Alsvågvatnet finnes foruten anadrome fisk også tette hestander av småfallen stasjonær 
røye og aure samt ål 

Alsvågvassdraget er det eneste vassdraget i Øksnes kommune med en betydelig laksebestand. 

Vassdraget har et stort produksjonspotensial for fisk som ikke blir fullt utnyttet i dag. En viktig 
årsak til dette er stor beskatning i sjøen. Derfor er det opprettet egen fredningssone utenfor mun
ningen av vassdraget for å redusere beskatningen. I tillegg gjennomføres biotopforbedrende tiltak 
(opprensking mv.) for å lette fiskeoppgangen i vassdraget. 

Samlet vurdering av pattedyr/fugl: Stor verneverdi *** 

Samlet vurdering av ferskvannsfauna/fisk: Stor verneverdi *** 

2. EKSISTERENDE OG PLANLAGTE INNGREP 

2.1. Tekniske inngrep 

Store deler av nedbørfeltet er berørt av tekniske inngrep. Påvirkningen er størst sentralt og nord i 
feltet. 

Nordre del av vassdraget har en del bebyggelse og gårdsbruk med mye dyrket mark. Nord for 
Alsvågvatnet pågår oppdyrking av myrareal og masseutfylling i vannet. På myrene i nordenden av 
vassdraget har det foregått utstrakt torvtekt. Rundt Alsvågvatnet finnes 40-50 hytter, og i den 
forbindelse finner det sted en god del motorisert ferdsel på vannet. Det går vei fra Steinland mot 
hyttefeltene i sørlige del av Alsvågvatnet. Fylkesveien Alsvåg-Myre passerer nord for Alsvåg
vatnet/Sørvågvatnet. Videre finnes mange småveier i nord, bl.a. vest og sør for Sørvågmælen. 
Veien fra Nergard er forlenget ned til Alsvågvatnet, hvor en del båtplasser er opparbeidet. øst for 
vannet går en vei inn til ørntuvaområdet, hvor en lysløype er anlagt. Herfra går en traktorvei 
langs vannet til et oppdemt tjern nedenfor Svarthammaren. En kraftlinje går fra Nergard gjennom 
hoveddalføret på vestsiden av Alsvågvatnet til Steinland. I nedre deler av vassdraget krysser en del 
gjerder myrene. Svarthammardalsvatna som ligger ved foten av fjellrekka i østlige deler av vass
draget, er vannkilde for Alsvåg. 

Nedbørfeltet har til dels store granplantninger, bl.a. i åsen ørntuva-Nonskollen, i lia under Litle
dalsheia og flere steder på Sørvågmælen. Det er flere hogstflater i bjørkeskogen. Vegetasjonen 
preges av at sau beiter store deler av området. 

2.2. Plansituasjon 

Øksnes kommune regner med å få vedtatt sin kommuneplan i løpet av 1995. I et utkast til kommu
neplan er et 150-350 m bredt belte rundt størstedelen av Alsvågvatnet avsatt som byggeområde; 
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fritidsbebyggelse. Dette beltet fanger opp eksisterende hyttebebyggelse omkring vannet. Det finnes 
en godkjent reguleringsplan innenfor dette området, øvrige arealer forutsettes regulert i nær fram
tid. 

Størstedelen av nedslagsfeltet er i kommuneplanutkastet avsatt som landbruks-, natur- og frilufts
område (LNF). Det opereres med fire ulike LNF-soner, hvorav to er representert innenfor nedbør
feltet. Arealene mellom Alsvågvatnet og utløpet i sjøen, og mellom Alsvågvatnet og Sørvågvatnet, 
er avsatt som sone 3-områder. Dette er viktige jordbruksområder hvor spredt fritidsbebyggelse 
ikke er tillatt. Øvrige arealer innenfor nedbørfeltet er avsatt som sone J -områder, hvor det gjelder 

generelt byggeforbud. 

Like nord for nedbørfeltet er et våtmarksområde iGrunnfjorden båndlagt til naturvernformål. 

3. BRUKERINTERESSER 

3.1. Naturvern 

Alsvågvassdraget ble vernet mot kraftutbygging i 1993, som resultat av Verneplan for vassdrag 
IV. Kontaktutvalget for verneplan for vassdrag uttaler bl.a. følgende (NOU 1991: 12A, s. 138-
139): 

"Utvalget vi ser til friluftsinteressene og de store naturfaglige verdiene. Se/vom vassdraget er noe 
påvirket av ulike menneskelige aktiviteter, representerer vassdraget et av de mindre påvirkede 
vassdrag i Vesterålen. Utvalget legger vekt på å få representert denne vassdragsnaturen i verne
planen. " 

I nord grenser nedbørfeltet til det foreslåtte Grunnf]orden naturreservat, som er en svært viktig 
rasteplass for et vidt spekter av våtmarksfugler. Lokaliteten har internasjonal verneverdi, og er 
midlertidig vernet. 

3.2. Kulturminnevern 

Kystområdet er rikt på bosettingsspor fra jernalder og middelalder, og en kan forvente å gjøre 
funn i Sørvågen. Ifølge kilder bodde det samer i Alsvågmarka på 1700-tallet. Stedsnavn og opplys
ninger om mulige samiske kulturminner, gammetufter og offerplasser, forteller også om en slik 
bosetting. Fra omkring år 1780 slo norske leilendinger seg ned i Sørvågen. 

Samisk virksomhet er lite dokumentert i ytre kyststrøk, og kulturminner fra den tidligere samiske 
bosettingen er derfor spesielt verdifulle. Mye av bebyggelsen på Bustad og Sørvågen er fra 
mellomkrigstid og etterkrigstid. Noen eldre hus finnes på Bustad. Kulturlandskapet har preg fra 
samme tidsrom, siden store myrområder er dyrket opp i vårt århundre. Det er gammel bebyggelse 
i Alsvåg sentrum like øst for nedbørfeltet. 

Kulturminnene i området har kulturhistoriske verdier av lokal interesse. Et spesielt kunnskaps
potensial er knyttet til de samiske kulturminnene, som vil kunne belyse den samiske bosettings
historien i Vesterålen. 

Samlet vurdering av kulturminnevern: Middels verneverdi ** 
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3.3. 'Friluftsliv 

Landskapet i vassdraget og de nære omgivelsene er storslått. kontrastrikt og variert, Følgelig gir 
det rom for allsidige naturopplevelser. AJsvågvatnet representerer et sentralt innslag i landskapet. 

Tilgjengeligheten til vassdraget er god, Alsvågvassdraget er det største og mest benyttede rekrea
sJonsområdet i Øksnes kommune, Nærheten til befolkningssentra i kommunen fører til at vassdra
get er ideelt som nærturområde og som aktiVItetsområde for skolene Det finnes o-kart over deler 
av området. Blant viktige brukere av vassdraget er også de mange hytteeiere rundt Alsvågvatnet. 
Nedbørfeltet brukes særlig som dagstur- og helgeturområde. Hyttene brukes mye hele året. 

De vanligste friluftslivsaktivitetene i området er fiske. båtbruk, turgåing til fots og på ski, jakt, 
bading og trimaktiviteter. I noe mindre omfang forekommer bær- og soppsanking, o-turer og 
naturstudier! fotografering. 

Fra parkeringsplassen ved Nergard går sti langs kraftlinja på vestsiden av vannet. Det går også en 
sti på østsiden av vannet, fra kjerreveien under ørntua og sørover i vassdraget. I tillegg er det 
tlere stier ned til Alsvåg-/Sørvågvatnet. Områdene opp til Svarthammaren er mye benyttet i 
tursammenheng. Et stykke inne i nedbørfeltet er det bygd en gamme, Flere leirbål vitner om aktiv 
bruk av nedbørfeltet. 

Det er anlagt tlytebrygge for 20-30 småbåter i Alsvågvatnet. Det er også laget tilhørende p-plass. 
Hytteeiere er tlittige brukere av vannet. r vestre del av Alsvågvatnet finnes en mye benyttet bade
plass. 

Vassdraget har gode bestander av både laksefisk og innlandsfisk. Områdets betydning som lakse
vassdrag fører med seg en del turisme i sommersesongen. Det drives ganske omfattende småvilt
jakt i hele området. 

For lokalbefolkningen er Alsvågvassdraget et uerstattelig nærturområde. I tillegg er vassdraget det 
eneste lakseførende vassdraget i kommunen. Alsvågvatnet er et av de største vannene i Vesterålen 
og har dermed regional betydning for ulike vanntilknyttede aktiviteter. 

Samlet vurdering av friluftsliv: Stor verdi *** 

3.4. Jakt 

Det drives omfattende småviltjakt innenfor hele Alsvågvassdraget, først og fremst på rype og hare. 
Det jaktes også rev og mink. Det er generelt god adgang til jakt. Terrenget er i privat eie. 

3.5. Fiske 

I Alsvågvassdraget drives et aktivt sportsfiske av lokalbefolkningen, hytteeiere og tilreisende fra 
hele regionen. Vassdraget er det eneste i Øksnes kommune som har en betydelig laksebestand. Den 
lakseførende strekningen er ca. 7 km. 

Foruten laks går sjøaure, sjørøye og ål opp i vassdraget. Ellers finnes tette bestander av stasjonær 
røye og aure i Alsvågvatnet. På vinteren drives det en del isfiske i dette vannet. 
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Vassdraget har et stort produksjonspotensial som ikke blir fullt utnyttet i dag pga. for stor beskat
ning i sjøen. Det er derfor opprettet egen fredningssone utenfor elvemunningen for å redusere 
beskatningen. I tillegg gjennomføres biotopforbedrende tiltak (bl.a. opprensking) for å lette fiske
oppgangen. Dette arbeidet utføres av Øksnes Jeger- og Fiskerforening. 

Grunneierne I vassdraget er organisert i eget grunneierlag som leier ul fiskeretten til Øksne~ JFF 
Det selges fiskekort i vassdraget. 

3.6. Vannforsyning og resipientinteresser 

Svarthammardalsvatna i østlige deler av nedbørfeltet er vannkilde for Alsvåg. 

Nedre deler av vassdraget er sårbart overfor forurensninger pga. nærhet til jordbruks- og boligom
råder. 

3.7. Primærnæringene 

Nedbørfeltet omfatter et av de viktigste jord- og skogbruksområdene i Øksnes kommune. Det 
dyrkede arealet er på ca. 480 daa og den dyrkbare marka på omtrent I 000 da. På myrene i nord
enden av vassdraget har det funnet sted utstrakt torvtekt. 

Den produktive skogsmarka er på 6 000 da, hvorav 950 da er tilplantet med gran. r tillegg kan 
ytterligere l 000 da plantes til. Det blir hogd en del bjørk til ved i området. Avvirkningen i sko
gen forventes å øke betraktelig de kommende år. Ni bruk er i drift innenfor nedbørfeltet. Området 
har rimelig gode utviklingsmuligheter for jord- og skogbruket. 

Samlet vurdering av landbruk: Stor verdi *** 

3.8. Turisme/reiseliv 

Det finnes ingen reiselivsbedrifter innenfor selve nedbørfeltet. Den nærmeste er en sjøhuscamping 
ved Toftenes sørøst for vassdraget. I tillegg finnes to overnattingsbedrifter i Myre tettsted ca. 7 km 
vest for vassdraget. 

Alsvågvassdraget er et attraktivt natur- og friluftslivsområde. Ifølge en av de lokale reiselivsbe
driftene regnes vassdraget i dag som et viktig aktivitetsområde for turistene. Naturen i seg selv byr 
på store opplevelsesverdier. I tillegg representerer laksefisket en viktig attraksjon. 
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REISAVASSDRAGET/RAISÆDNO (208.Z) 

Fylke: 

Kommuner: 
Objekt nr.: 
Nedbørfelt: 
Toppunkt: 

Utløpspunkt: 

Marin grense: 

Troms, Finnmark 

Nordreisa, Kvænangen, Kåfjord, Kautokeino og Lapin Uiani (Finland) 

208/1 
2516 km' (lO km' i Finland) 

l 365 m o.h. 

O m o.h. 

85-90 m o.h. 
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Naturgeografisk 
region: 

36d (Nordlands, Troms og Lapplands høyf]ellsregion, Indre fjellområder 
på granitt) 
44b (Troms submaritime bjørke- og furuskogregion, Nord for Lyngen) 

1. NATURFAGLIG BESKRIVELSE 

1.1. Beliggenhet 

Reisavassdraget har sitt utspring i de sørvestlige delene av Finnmarksvidda i grensetraktene 
mellom Norge og Finland. Herfra renner hovedelva ca. 120 km i nordvestlig retning til utløpet 
ved Storslett i Reisafjorden. Underveis får Reisaelva tilløp fra en rekke større og mindre sidevass
drag. 

Bebyggelsen i området er konsentrert langs hoveddalføret fra Storslett til Sarelv, som ligger 48 km 
inne i dalen. På denne strekningen ligger det også en del gårdsbruk, og det drives omfattende 
skogsdrift. Det er bosatt ca. 1 700 personer innenfor nedbørfeltet, de fleste på Storslett, som er 
administrasjonssenter for Nordreisa kommune. Spredt bosetting finnes også langs nedre deler av 
sidevassdraget Kildalselva. Dette vassdraget er regulert og munner ut i Reisaelva vel 4 km ovenfor 
Storslett. 

E6 krysser Reisaelva ved Storslett. Riksvei 865 følger hoveddalføret fram til Bilto, like nedenfor 
Sarelv. Det er fylkesvei både i Kildalen og Reisadalen. Ovenfor Sarelv er dalen veiløs. Mellom 
Sarelv og Ra'sajav'ri følger en turiststi langs vassdraget. For øvrig er det en ganske omfattende 
elvebåttrafikk på Reisaelva opp til Nedrefoss. Fra Kautokeino går riksvei 896 fram til omtrent 
yttergrensen av Reisavassdragets nedbørfelt i sørøst. Størstedelen av nedbørfeltet ligger langt unna 
bilvei. 

Fjellområdene og de sørøstlige deler av nedbørfeltet benyttes mye til tamreindrift. 

Klimaet er suboseanisk ved fjorden og kontinentalt i indre strøk. Årsnedbøren er lav; 573 mm ved 
Storslett (4 m o.h.) og 350 mm ved Puntastilla (98 m o. h.) 45 km fra utløpet. De indre strøk har 
trolig enda mindre nedbør. Årsnedbøren ved Kautokeino, like sørøst for nedbørfeltet, er 317 mm. 
Årsmiddeltemperaturen på Storslett er 1,9°C. 
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1.2. Landskap 

øverst bestar Reisavassdraget av to avgremmger. N]allajakka og Rai~ædno. som løper sammen og 
danner Reisaelva. Njalla]åkka har utspring I innSjøen Sal'tejav'f] (503 m o.h. L mens Raisædno har 
utspring i Raisjav'ri (444 m o h.). De største sidevassdragene regnet fra sør mot nord er; Gæt'ke
jåkka, Mållesjåkka, Carajåkka (Sareiva), Giebajåkka, Puntaelva, Moskoelva, Røyelelva og Kildals
elva. 
De største vannene i nedbørfeltet er Raisjav'ri (5,1 km'). Sai'tejav'ri (2,3 knv), Stuora Mållesjav'ri 

(2,3 km:. regulert), Carajav'ri Cl,8 km:) og Gæt'kujav'ri (1.0 km'). Øvrige vann er mindre enn 0,8 
km. Det totale arealet for sjøer over 0.5 km: er 18,4 km:. Innsjøene som I igger på vidda, er 
grunne. 

Hovedvassdraget har et jevnt falL kun brutt av enkelte fosser og strie stryk. De nederste kilomet
rene før utløpet har elva lite fall, noe som innebærer at en kan merke forskjell på flo og fjære hele 
6 km ovenfor elvemunningen. I dette området er Reisadalen bred, <lpen og flat med steile lier som 
går opp mot nakne fjellpartier. Nord for Bilto omgis dalføret av høye tJell og under. Lenger sør 
har fjellene mer avrundete former, og går etter hvert over i viddelandskap (Finnmarksvidda). 

Reisadalen preges av elva som snor seg med et svingete og variert løp; i loner, rolige kulper. men 
også med ganske strie partier. Mellom Storslett og Bilto er dalbunnen 3-4 km bred. Mellom Bilto 
og Imofossen danner dalen et gjel som fortsetter i en trang og nær uframkommelig V -dal ovenfor 
Imofossen. 

Fra høytjellsplatåene på hver side av hoveddalføret skjærer daler eller canyoner seg ned med 
sHl.::elver og fosser. Mollisfossen med et fall på 269 m er spesielt iøynefallende. Dalsidene er 
bratte, dels vegetasjonskledde, dels loddrette med urer. Fra Nedrefoss stiger terrenget mer. helt til 
en kommer over bjørkeskogen og inn på selve vidda. Raisædno kommer fra et rolig landskap i 
sørøst ved innsjøen Rai'sajav'ri. Njallajåkka renner gjennom den trange og vegetasjonskledde 
kløfta Njallaav'zi. 

Mellom Bilto og Imofossen danner Reisadalen en canyon. Også Josdalen. Puntadalen og Raisædno 
er canyoner. 

Hoveddalføret og de store sidedalene er svært skogrike. Skogen dekker ca. 15 % av det totale 
nedbørfeltet. Bjørkeskog er mest utbredt, særlig i dalsidene og opp mot vidda og fjellet. I bunnen 
av Reisadalen finnes også rikere lauvskogtyper og furuskog. Furuskogen preger landskapsbildet 
opp til Bilto. hvor store deler av dalbunnen er dekket med høyvokst furu. Mindre partier med 
furuskog vokser helt opp til Imo. Langs nedre deler av Reisaelva finnes frodig lauvskog av gråor 
og selje. Skoggrensa stiger fra ca. 350 m O.h. ved kysten til 600 m O.h. innerst i Njallaav'zi. 
Furuskoggrensa går ved ca. 250 m O.h. 

Foruten skog, vidde og fjell er våtmark en vanlig biotoptype innenfor vassdraget, dette gjelder 
spesielt i de sørøstlige delene hvor det finnes store myrarealer. Her ligger også de største innsjøene 
og mange små myrt jern. 

Utenfor Storslett er det avsatt store mengder løsmasse som Reisaelva har transportert med seg. 
Disse massene fyller bunnen av Reisafjorden fra Sørkjosen til Nordkjosbotn, et areal på 7-8 km'. 

Den eneste breen innenfor nedslagsfeltet er en liten platåbre på Måskogai'sa (l 230 m O.h.) med to 
små breutløpere mot nord og nordøst. 
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Høyeste punkt 1 vassdraget er Raisduottarhald! (l 365 m o.h.) nær grensa mot Finland. 

1.3. Geologi 

Reisaelvas hoveddalføre, som er orientert sørøst-nordvest, løper på tvers av bergartenes hoved
strøkretning. Dermed blir tre hovedenheter innen berggrunnen gjennomskåret; grunnfjellet nederst, 
over dette Dividalgruppen (Hyolithussonen) og øverst kaledonsk skjøvne dekker. 

Grunnfjellets hovedutbredelse ligger i sør. I nord dukker et lite grunnfjellsvindu fram ved Reisa
elvas utløp. Dominerende bergarter er rødlige og grålige granittiske gneisser. Andre bergarter med 
en viss regional utbredelse er kvartsitt, som stedvi~ er konglomeratisk, grønnsteiner og amfibolitt. 
Det er også innslag av omdannete sedimentære bergarter og sure vulkanitter. 

Dividalgruppens kystnære marine sedimenter har en mektighet på 200 m og er avsatt på en sub
kambrisk landoverflate. Gruppen består av sandstein og leirskifer, og krysser Reisadalen ved 
Nedrefossen. 

Nord for en omtrentlig linje Råggeoai 'vi-Tierta-Imofossen-Luovdit-Njar'gavarri består berggrunnen 
av skyvedekkebergarter som ligger oppå bergarter av Dividalgruppen. Berggrunnen er kompleks 
med flere skyvedekker, en rekke forkastninger og en hyppig veksling mellom ulike bergartsen
heter.. Skyvedekkene deles i to hovedenheter. øverst ligger det svært sammensatte Reisadekket. 
nederst ligger Tiertadekket som er blottlagt sørøst i feltet. Vanlige bergarter er skifre, kvartsitter 
og amfibolitter 

Landformene innenfor grunnt]ellsområdet er en kupert tJellvidde 450-600 m O.h. Reisaelva og 
Njållajåkka har skåret seg 100-200 meter ned under viddenivået. Denne overflaten heller svakt mot 
nord. Mer enn 90 % av arealet er dekket av kvartære avsetninger, først og fremst bunnrnorene av 
til dels stor mektighet. 

Dividalgruppen danner stedVIS en brattkant (glintranden) som markerer overgangen fra grunnfjells
vidda i øst til et høyereliggende vidde-/platålandskap i nord og nordvest. 

Reisadekkets mange forkastninger og skyvegrenser gir opphav til en rekke daler og brattkanter , 
mens bergartenes vekslende hardhet gir et skarpt relieff og vekslende topografi. 

Reisadalen er skåret ned i en landoverflate som skråner i sørøstlig retning fra en høydeakse som 
ligger nær fjordbunnene. Sørøst for en sone Gætkutjav'ri-Gapperus-Gærmesjåkka ligger viddeland
skapet på begge sider av dalen mellom 600 og l 000 m O.h. Nordover blir dalen bredere og får et 
klart breerodert U -formet tverrsnitt. Elvene har skåret seg V -formete løp i den ellers jevne overfla
ta. En rekke av disse tilløpselvene har retninger som tyder på at dreneringen fra det nåværende 
Reisavassdraget nedbørfelt gikk til østersjøen. 

Som følge av landhevning og fjorddannelse, er dalen blitt skåret tilbake gjennom det gamle vann
skilleområdet, tilløpselvene er fanget inn og drenenngen snudd. Såkalte agnordaler har blitt dan
net. Elveløpsmønster og dal former har gitt grunnlag for rekonstruksjon aven rekke stadier i dal ut
viklingen. Markert er hengende sidedaler, med bl.a. Mollefossen . og det store trinnet i hoveddalen 
med Imofossen, der elva er i ferd med å grave tilpasningsgjel. 

De indre delene av dalen, der dalutviklingen er aktiv, har skarp kant mot fjellsidene, jevne dalsider 
og form bestemt av bergbygningen med bratt vegg øverst, der det foregår forvitring, og ur neden
for. Under siste istids maksimum har hele feltet vært dekket av is. Da isen begynte å smelte tilba-
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ke. er det rimelig å anta at de høyeste toppene nær kysten først ble isfrie. Det har imidlertid ikke 
vært mulig å trekke opp noen sikre israndtrinn eldre enn hovedtrinnet fra Yngre Dryas (lI 000-
10 000 år før nåtid). 

Ved breframstøtet i Yngre Dryas nådde isen litt utenfor Bakkeby~jorden i Reisat]orden. Sidernore
ner fra denne perioden kan følges på begge sider av Reisadalen. 

Fra Preboreal (10000-9000 år før nåtid) eller tidlig Borealtid (9 000-8 000 år før nåtid) er det 
spor etter tre israndtrinn i Reisadalen, henholdsvis ved Storbakken, Tørrfoss-skogen og Berg
skogen. 

Innenfor Bergskogen-Sappen er det ikke tegn til ytterligere breframstøt etler stans i tilbakesmelt
ningen. Sporene etter den isdirigerte dreneringen er derimot dominerende i landskapet. 

Store mengder smeltevann ble styrt ut Reisadalen fra Nord-Finland og de vestlige deler av Finn
marksvidda. 

Innenfor nedbørfeltet er det flere delområder av spesiell kvartærgeologisk verdi. De viktigste er: 

- Hoakkanjav'riområdet, rikt på klare og tydelige former (spylefelt, spylerenne og eskere) som 
vitner om mtense prosesser I en fase av innlandsisens nedsmeltning. 

- RøyeIdalen, med karakterlignende former dannet av sjokkbølger fra gjentatte snøskred som følger 
bestemte baner i en rett fjellside. 

- Imofossen, hvor en canyon er skåret 50-75 m ned i grunnfjellet. Lengden er over 1 km, og det 
finnes flere store jettegryter. 

- Bieddjuvag'gi-Coal'bmevag'giområdet, som byr på erosjon og avsetninger forårsaket av breelver. 

- Moskodalen, med resente skråningsprosesser og former. 

Reisaelva eroderer aktivt i berggrunnen. Nedenfor Imofossen har den meget slakt fall med elve
slette og steinbanker i løpet og aktiv transport av steinmateriale. Mot utløpet går elva i flotte 
meandere. Et større delta er bygd opp i fjorden av det tilførte materialet. 

Vassdraget er velegnet for studier av erosjon og matenaltransport. Vannsystemet er nær urørt av 
tekniske inngrep. 

Innen vassdragets store nedbørfelt finnes en rekke aktive prosesser i naturlig miljø. FluviaIt har 
vassdraget derfor meget høy verdi som referansevassdrag. 

Feltet har en stor rikdom av kvartære former og avsetninger, og en rekke områder har spesiell 
interesse både for pedagogiske og forskningsmessige formål. 

Reisavassdraget er klassisk når det gjelder rekonstruksjon av relieffutvikling, spesielt av dal system
ene på den skandinaviske halvøy. Vassdraget viser aktive daldannelsesprosesser, daldannelsens 
forhold til utviklingen av landoverflaten ellers (den paleiske overflaten) og til tertiær-kvartær hev
nmg av landblokken. 

Reisavassdraget har mange likhetspunkter med det østenforliggende Altavassdraget. 
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Vassdraget er typisk for elver som starter langt inne pa vidda og som skjærer seg gjennom høyere 
fjellpartier på vei ut mot kysten I Troms/Finnmark. 

Vassdraget har alt i alt meget høy geofaglig verneverdi. 

1.4. Hydrologi 

Middelvannføring I Reisaelva er 96 ffi'/s. 

Det er store variasjoner i vannkvaliteten målt i forskjellige vann, tjern og elvestasjoner innenfor 
nedbørfeltet. Ledningsevnen er jevnt over lav, varierende fra 20-40 S/cm, men med ekstremer fra 
100 S/cm i Njallaav'zi til 10 S/cm iSareiv. Kalsiumkonsentrasjonene følger i store trekk variasjo
nene i ledningsevnen; høye verdier i Njallaav'zi (12-14 mg Ca/I) og lave verdier i Sarelv/Punta 
(1,2-2,8 mg Ca!!). pH-verdiene ligger rundt nøytral punktet 6,5-7,6 med høyeste verdier i Njalla
av'zi. 

Reisavassdraget oppviser et ganske stort mangfold av innsjøtyper; oligotrofe fjellvann i Sarelv/
Punta, oligotroft skogsvann i Reisadalen og mesotrofe/dystrofe vann på Finnmarksvidda, f.eks. 
Raisjav'ri og Sai'tejav'rL Temperatursjiktning er kun påvist i Josvatn. Viddevannene er grunne og 
vindeksponerte. 

I nedre deler av vassdraget er det noe avrenning fra Jordbruksområder til elva. 

Hovedvassdraget er nær urørt av tekniske inngrep. En del veier og bruer berører vassdraget ned
strøms Sarelv. Reisaelva nyttes som drikkevannskilde for en del husstander. Samueldalen er regu
lert for kraftproduksjon. I tillegg er Stoura Mållesjav'ri senket 5 m og overført mot øst til Abbu
jåkka i Kvænangen. 

1.5. Vegetasjon 

Flora og vegetasjon i nedbørfeltet er meget rik og vanert. Dette skyldes både gradienten fra sur til 
kalkrik berggrunn og et til dels gunstig og variert klima. I nordvest er vegetasjonen svakt oseanisk 
påvirket, mens den i indre, sørlige områder viser markerte kontinentale trekk. Alle vegetasjons
soner langs gradienten lavland-høyfjell er representert. 

Skoggrensa går ved 350 m o.h. nær utløpet og stiger til ca. 600 m o.h. i indre områder. Furu
skoggrensa går ved ca. 250 m o.h. Skog dekker ca. 15 % av nedbørfeltets totalareal. Bjørkeskog 
er viktigste skogtype. Gråorskog er utbredt i nedre deler av vassdraget og furuskog i midtre deler. 

Kreklingbjørkeskog og blåbær-skrubbærbjørkeskog dekker størst areal. Kreklingtypen er utbredt på 
vidda og nær skoggrensa, blåbærtypen først og fremst i dalsidene. Frodig høgstaudebjørkeskog 
vokser i løsmasser langs elva i store deler av dalen og i de fuktigste delene av dalsidene. Lågurt
bjørkeskog er utbredt langs elva og i dalsidene. Mjølbærdominerte områder finnes i tørre, solvar
me fjellsider lengst inne i området. 

Blandingsskog med bjørk, furu og andre treslag samt mye einer forekommer i fjellsider med for
vitrings- og skredmateriale. Innslag av rogn, osp, silkeselje og vier øker innover i dalen. Godt 
utviklede ospebestander er vanlig opp til Nedrefoss. 
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Furu~kog \'ok~er på de tørreste avsetningene i dalsider eller på grunnlendt granitt. Furuskogen er 
nokså sammenhengende opp til Sieima, spredte bestander går helt opp til [mo, vel 70 km fra utlø
pet. 

Stof\'ok~t og frodig gråorskog. som stedvis er beitepavirket. vokser langs elva 4-5 km oppover fra 
utløpet. enkelte steder også lenger inn i dalen. Hegg og vier kan inngå i tresjiktet. Villrip:;, og 
brIngebær forekommer hyppig i busksjiktet opp til Nedrefoss. Også vier inngår. Vierskog med 
høgstauder finnes l Njallav'zi nær elva. 

Hcivegetasjon dekker størsteparten av nedbørfeltet. De lavalpine heitypene varierer sterkt fra kyst 
til innland. Nærmest kysten dominerer ofte t]ellkrekling og en dellavvokst dvergbjørk. Fuktigere 
heityper kan være graskledde med noe innslag av vier. Lengst inne på overgangen mot vidda blir 
krattvegetasjon ofte dominerende. Store områder er dekket av høyvokst dvergbjørk, lokalt betegnet 
~kleri. Fuktige heier har et kraftig utviklet "gråvier"-kratt, hovedsakelig bestående av lappvier og 
sølvvIer. 

Vegetasjonen i mellom- og høyalpint belte er også ulik fra kyst til innland. Nærmest kysten er snø
mengdene størst og fjellene høyest. Blokkmarker og snøleier dekker store områder. Snøleier er 
mindre utbredt innover i vassdraget der terrenget er slakere og nedbøren lavere. Lettforvitrelige 
kalkbergarter gjør at snøleiene, grashelene og rabbene i ytre deler blir svært artsrike, med innslag 
av mange sjeldne fjellplanter. Kantlyngheier kan her dekke store områder. Lokalt kan lapprose 
være ganske vanlig. Kreklinghei og rabbesivhei dominerer i grunnfiellsområdet innenfor Nedre
f()~~. 

Totalt myrareat er relativt I ite i forhold til nedbørfeltets størrelse. Myrområder dekker imidlertid 
store områder på vidda i sør, bl.a. i Raisvuob'mi- og Sai'tejav'riområdet. Fattige og middels rike 
myrer er vanligst; rike bakkemyrer opptrer innimellom. Paismyrer med nedsmeltningsdammer er 
interessante i seg selv og har spesiell tlora og vegetasjon, bl.a. med brannull. En stor forekomst av 
den østlige arten myrsildre er registrert. Avsnøringer av gamle elveløp kan ha frodig starrvegeta
sjon. 

r elveløpet er det mange grusbanker og elveøyrer, og løpet skifter ofte. Forekomst av svært godt 
utviklede klåvedkratt og kveinhavre på øyrene er av spesiell verdi. Ved utløpet er det store ishav
starrenger som har regional verneverdi. 

Vegetasjonen er påvirket av jordbruk fra utløpet og ca. 55 km oppover i dalen. Reindrift påvirker 
også noe, men totalt sett er vegetasjonen l ite kulturpåvirket. 

Karplantetloraen omfatter 525 arter. Av Skandinavias 230 fjellplanter er 193 registrert i Reisa. 
Mange avartene er sjeldne. Kveinhavre er i Norge bare kjent ved Reisavassdraget. Flere avartene 
har bare fra en til fem lokaliteter utenom Nordreisa. Spesielt mange sentriske arter er til stede. Av 
i alt 29 strengt bisentriske arter i Skandinavia er det registrert 27 innenfor nedbørfeltet. Tar en 
med svakt bisentriske arter, øker antallet til 42, men andelen er uendret. Av ca. 35 nordlig unisen
triske arter er 19 registrert innenfor nedbørfeltet. Det ser ut til at mange av de minst utbredte og 
mest særmerkte fjellplantene i Nord-Norge har en spesiell konsentrasjon innen Reisaelvas nedbør
felt. Mange av tJellplantene tilhører et arktisk element. 

Innlandsklima og relativt høy sommertemperatur t området gjør at nokså mange sørlige og sørøstli
ge plantearter har nordgrense i området. Av i alt ca. 135 østlige og nordøstlige arter her til lands, 
er det funnet 74 representanter innenfor vassdraget. 60 kulturbetingete arter er registrert. 
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En kombinasjon av geografiske forhold og gunstig berggrunn gjør at flere plantegeografiske flora
elementer møtes i området; arktiske arter, østlige arter samt nordlige og sørlige strandplanter. 

De botanisk mest verdifulle områdene er: 

Fjell med artsrik kalkflora, som bl.a. Jav'reoaivit-massivet (naturreservat), Røyeidalen i nordøst 
med fjellene Av'ko og Bal'gesoai'vi, Snøfonnfjellet vest for utløpet og Jyppyra (Båtefjellet) øst for 
utløpet. Rik flora og vegetasjon finnes også i Puntavassdraget med sidevassdraget Gæt'kujavri og i 
et område Gæt'kevuobmi (Ah'mavuobmi) nær finskegrensa i sørvest. Njallaav'ziområdet har spesi
elle vegetasjonsgradienter i trange kløfter, går'saer. Raisvuob'mis sørlige del har palsmyrer og 
varierte myrtyper. 

Reisavassdraget utmerker seg ved sitt store botaniske mangfold. Alle typiske arter og vegetasjons
typer for regionene 36d og 44b er til stede. I tillegg finnes mange sjeldne arter og vegetasjonstyper 
som gir feltet unik botanisk verdi. 

1.6. Dyreliv 

Reisavassdraget har en variert topografi og vegetasjon som gir gode biotoper for de aller fleste 
pattedyrarter som finnes i Troms og Finnmark. Både de vanlige artene og flere sjeldnere arter 
opptrer i området. 

Av hjortevilt finnes elg i god bestand innenfor nedbørfeltet. Store deler av Reisadalen er gode 
vinterbeiteområder. Viktige trekkveier er påvist mange steder i nedbørfeltet. Rådyr er registrert i 
liten bestand i nedre deler av Reisadalen de senere år. Tamrein ei vanlig i fjellområdene. 

Nedbørfeltet har antakelig en livskraftig stamme av bjørn. Gaupe forekommer i hoveddalføret, 
mens jerv har minst 3-5 hiområder innenfor en del av nedbørfeltet. Fjellrev har en solid levedyktig 
bestand. Reisavassdraget har sannsynligvis de beste bestander av jerv og fjellrev i landet. Oter 
bruker nedre deler av vassdraget. Også rødrev og røyskatt opptrer innenfor området. Steinkobbe er 
påtruffet inntil 70 km opp i vassdraget. 

Hare opptrer vanlig i store deler av nedbørfeltet, likeså en rekke arter av smågnagere og spissmus. 
Også ekorn er påvist. 

A v krypdyr og amfibier er firfisle og frosk observert. 

Nedbørfeltet har samlet sett et allsidig og rikt dyreliv. I Tromssammenheng har vassdraget svært 
stor betydning som viltbiologisk typeområde. Hovedvassdraget er nær uberørt av tekniske inngrep. 
Derfor har nedbørfeltet også svært stor verdi som viltbiologisk referanseområde. 

Det er påvist til sammen 137 fuglearter innenfor nedbørfeltet. 117 arter ble observert under pro
sjektarbeid i området. 80 % av disse hekker, eller antas å hekke. 

Hele Reisavassdraget er av stor ornitologisk interesse. Fjæreområdet utenfor Storslett er blant de 
mest artsrike trekklokaliteter for våtmarksfugl i landsdelen. Vassdraget er ellers hekkeområde for 
en svært mangfoldig fauna av våtmarksfugl, rovfugl, ugler og spurvefugl. De fleste fuglesamfunn 
som er typiske for de forskjellige regionene i landsdelen, forekommer her. Dette, sammen med 
nedbørområdets størrelse, gjør at Reisa er et av de aller rikeste fugleområder i Nord-Norge, og 
blant de rikeste i landet. 
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Utenfor utl øpet av Reisaelva ligger en 7-8 km' stor sandfjære hvor en rekke vadefugl arter raster 
under vår- og høsttrekket. Til sammen 19 vadefugl arter er observert i dette området, småvadere 
opptrer i til dels store flokker. I sommerhalvåret er området også beiteplass for store mengder 
fi skeender , måker og terner. En stor del av fiskeendene trekker opp i Reisaelva ved flo sjø . Områ
det benyttes også som beiteplass for mange ender under vår- og høsttrekket, eventuelt også i 
vinterhalvåret. Vinterstid opptrer f.eks . ærfuglen tallrikt i området . 

Langs hovedelva opp tilImofossen finnes frodige lauvskogsområder med et til dels meget artsrikt 
fugleliv. Flere steder er også tettheten høy. Nedenfor Sarelv utgjør furuskogen en vesentlig del av 
skogarealet. I disse områdene er fuglelivet både arts- og individfattig . Enkelte arter finnes bare i 
disse områdene, f.eks . fuglekonge og furukorsnebb . Hønsehauk , som opptrer fåtallig i Nord-Nor
ge, er en vanlig hekkefugl i furuskogen. 

Ovenfor Imofossen er det mest fjell bjørkeskog. Artsantallet er her betraktelig lavere enn i de frodi
ge lauvskogstypene. Tettheten er varierende og til dels ganske høy . 

Dvergbjørk- og vierheiområder , som særlig finnes i sørlige deler av vassdraget, har et rikt fugle
liv . På øst- og vestsiden av dalføret er områdene stort sett mer karrige. Fuglelivet er her mer 
fattig, og karakteristisk for høyerei iggende områder i Troms ' innland . 

I den sørøstlige delen av vassdraget ligger store våtmarksarealer bestående av småvann og myrom
råder. Særlig Raisjav ' ri og småvannene omkring er hekke- og mytelokalitet for en artsrik andefugl
fauna . J alt 13 arter er observert i dette området. En del av myrområdene nær fylkesgrensa mot 
Finnmark har mange hekkende vadefugl arter. I alt 12 arter er påvist i hekkesesongen. Disse områ
dene må betraktes som rike fuglelokaliteter. I de øvrige deler av nedbørfeltet ligger vannene mer 
spredt, og i et landskap med mindre vegetasjon. Få av disse områdene er undersøkt nærmere. 

Topografi og vegetasjonsforhold i Reisadalen gjør området velegnet som hekkebiotop for en rekke 
rovfugl- og uglearter. Reisavassdraget er trolig landets beste rovfugl område, med i alt 12 regist
rerte arter. De fleste artene hekker trolig innenfor nedbørfeltet. Det finnes flere hekkeområder for 
kongeørn. Også fiskeørn hekker . Tårnfalk og dvergfalk er vanlige arter i hekketiden. Det er videre 
registrert hele 7 uglearter i området, hvorav haukugle er vanligst. Både hubro og snøugle tilhører 
områdets hekkefuglfauna. 

Lirype og fjellrype opptrer begge i gode bestander i nedbørfeltet. Store viddeområder med vann og 
våtmark, samt brede daler med bjørk og vierkratt i de indre strøk, gir gode hekke- og oppvekstvil
kår for rype. Laverei iggende arealer inneholder gode helårsområder for storfugl og orrfugl . Stor
fuglbestanden er liten, mens orrfugl forekommer i tettere bestand . 

De fleste av de kulturbundne fugleartene som er vanlige i landsdelen , hekker i tilknytning til jord
bruksområdene i lavereliggende deler av Reisadalen . 

De nedre deler av vassdraget oppviser totalt sett et større mangfold av fuglearter enn andre områ
der i Tromsregionen. Store deler av nedbørfeltet har likevel et fugleliv som er typisk for denne 
regionen . De sørøstlige deler av vassdraget representerer Finnmarksvidda. Nedbørfeltet utgjør 
sannsynligvis vestgrense for flere sjeldne fuglearter, bl.a. sangsvane, sædgås og dverggås. 

Variasjonen i ferskvannslokaliteter er relativt stor innenfor nedbørfeltet. Materiale innsamlet fra 46 
stasjoner i elver , tjern og vann viser at også vannkvaliteten varierer betydelig. Ledningsevnen er 
jevnt over lav . Kalsiumkonsentrasjonene følger i store trekk variasjonene i ledningsevnen. pH 
ligger rundt nøytralpunktet, mens sommertemperaturer i vassdraget vanligvis er lO-15 °C, i indre 



deler av og til enda høyere. Temperatursjiktning uteblir som regel. Viddesjøene er grunne og 
vindeksponerte. 
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Det er registrert 25 arter småkreps i vassdraget. derav 14 arter vannlopper og Il arter hoppekreps. 
Tusenbemkreps og aselIen finnes også i vassdraget. Innsjøene på Finnmarksvidda, RaisJav'ri og 
Sai'tejav'ri, har middels til store tettheter av krepsdyr, og høyt artsantall. Tetthetene og artsutvalg 
er relativt lave i sjøene i Sarelv/Punta. 

Det er middels til lave bunndyrtettheter i vannene, så vel i strandsonen som på dypere vann (hen

holdsvis 20-500 dyr pr. prøve og 100-900 dyr pr. m'). De høyeste tetthetene finnes i Sai'tejav'ri. 
De fleste vann har en bunndyrsammensetning som er vanlig for næringsfattige vann. Fjærmygg og 
fåbørstemark er de tallrikeste gruppene. 

Bunndyrtetthetene i rennende vann er store med 200-1 500 dyr pr. prøve. 

Det er generelt store forskjeller i bunndyrsammensetningen, men gruppemangfoldet er vanligvis 
lavt. 1-3 grupper dommerer faunaen. Døgnf1uene er vanligvis tallrike. men fjærmygg er tallrikest i 
noen deler av vassdraget. I Reisaelva og noen sideelver utgjør knott en viktig gruppe, mens snegl 
og muslinger er tallrike i enkelte sideelver i øvre deler av vassdraget. 

Vassdraget har et rikt utvalg av både steinfluer og døgnfluer, henholdsvis 22 og 19 arter. Alle 
artene er registrert i rennende vann, mens artsutvalget i vannene er lavere; til sammen 14 arter. 
Størst artsutvalg er det i øvre deler av Reisaelva og i de sørligste områdene av vassdraget. I vass
draget er det registrert åtte arter som er mindre vanlige, eller sjeldne. i Troms-Finnmark. I tillegg 
forekommer to steinfluearter som bare finnes i Nord-Skandinavia. 

Oppsummeringsvis er det stort artsutvalg og høy tetthet av dyr i rennende vann innenfor nedbør
feltet, også i landsmålestokk. Bunndyrsammensetningen viser store variasjoner innenfor vassdraget. 
Totalt sett er habitatutvalget stort. Det finnes ulike elvetyper, bl.a. produktive skogselver, fjell
elver og "vidde-elver", og mindre produktive f]ellelver. Reisavassdraget oppviser ellers et ganske 
stort mangfold av innsjøtyper; oligotrofe fjellvann i Sarelv/Punta, oligotroft skogsvatn iReisadalen 
og mesotrofe og noe dystrofe viddevann på Finnmarksvidda. Nedre del av vassdraget er kulturpå
virket, men størstedelen er uberørt og egner seg derfor som referansesystem. 

Reisaelva har en lakseførende strekning på 90 km. Av sideelvene går det opp laks bare i Kildals
elva. Det går også opp betydelige mengder sjøaure og sjørøye i vassdraget. Mange sideelver og 
sidebekker har gode oppvekstområder for laksunger, sjøaure og sjørøye. En del av disse har blitt 
ødelagt som følge av kanalisering til jordbruksformål. Dette har særlig gått utover bestanden av 
sjøaure og sjørøye, men også laks har fått ødelagt oppvekstområder. 

Av innlandsfiskearter forekommer aure, røye, gjedde, abbor, sik og steinulke. Røye er domineren
de fiskeslag innenfor nedbørfeltet. Sik opptrer kun i ett vann, for øvrig den eneste kjente fore
komsten i Troms og Nordland. Utenom Reisavassdraget finnes hvitfiskarter bare i Bardu/Målselv
vassdraget. 

Innblandingen av østfisk medfører at Reisavassdraget har meget stor referanseverdi for fisk. Det er 
kun to vassdrag i Troms og Nordland som har østfisk. I tillegg er det bare Reisavassdraget som 
har sik. Vassdragets verdi som typevassdrag er av denne grunn ikke så stor. 
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2. EKSISTERE~'DE OG PL~~LAGTE INNGREP 

2.1. Tekniske inngrep 

Nedre deler av vassdraget er kulturpåvirket. først og fremst gjennom bosetting, jord- og skog
bruksvirksomhet og ulike veier/bruanlegg som har blitt bygd. Reisaelva nyttes som drikkevanns
kilde for en del av husstandene i dalføret. Samueldalen er regulert for kraftproduksjon. Kildal 
kraftstasjon har en midlere årsproduksjon på 33 GWh. I tillegg er Stoura Mållesjav' ri senket 5 m 
og overført østover til Abbujåkka i Kvænangen Selve hovedelva er imidlertid nær urørt av teknis
ke mngrep 

2.2. Plansituasjon 

Den overveIende del av vassdraget ligger i Nordreisa kommune. Nordreisa har godkjent kommu
neplan fra J 991. Det har samtidig bl itt utarbeidet egen kommunedelplan for Storslett-Sørkjosen ved 
utløpet av Reisavassdraget. Innenfor dette planområdet er det innregulert vassdragsbelte på 50 m 
langs Reisaelva. 

[ kommuneplanen er et lite område sør for Sappen avsatt som byggeområde; fritidsbebyggelse. 

De øvrige delene av nedbørfeltet er avsatt som landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF), hvor 
det skille~ mellom tre ulike kategorier: 

"Ja-områder" viser områder hvor utbyggingsinteresser normalt skal veie tyngre enn landbruksinter
esser. Dette gjelder kun et avgrenset område innenfor kommunedelplanområdet ved Storslett. 

"Kan-områder" er områder hvor landbruksinteresser normalt skal veie tyngre enn utbyggingsinter
esser. Flere mindre områder i tilknytning til vei og eksisterende bebyggelse langs Reisadalen fra 
Storslett til Sarelv hører inn under denne kategorien, likeså områder i Kildalen. 

"Nei-områder" er områder hvor fradeling av bolig-/hyttetomter er forbudt. Denne kategorien 
omfatter de resterende arealene innenfor nedbørfeltet og er klart dominerende. 

Lengst nordvest i nedbørfeltet er et område mellom Bæssetindan og Sørkjosen båndlagt som ned
slagsfelt for vannverk. Videre er disse områder håndlagt som naturvernområde: I. Reisa nasjonal
park sørøst i kommunen. 2. Raisduottarhaldi landskapsvernområde vest for Reisa nasjonalpark. 3. 
Jav'reoaivit naturreservat sørvest for Sappen. 4. Reisautløpet, midlertidig båndlagt våtmarksområ
de. 5. Ansamokklia skogreservat ved Sarelv, administrativt fredet. 

Det er utarbeidet et utkast til vannbruksplan for nedre deler av vassdraget. Planen ventes vedtatt i 
1995. 

I vedtatt kommuneplan for Kvænangen er det I ille området som faller inn under Reisavassdragets 
nedbørfelt avsatt som LNF-område, sone c, hvor det er forbud mot fradeling av bolig- og hytte
tomter. 



3. BRUKERINTERESSER 

3.1. ~aturvern 

Reisavassdraget ble vernet mot kraftutbygging i 1986, som et resultat av Verneplan for vassdrag 
Ill. Kontaktutvalget for verneplan for vassdrag uttaler følgende (NOU 1983: 41. s. 162-163): 
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"Reisa vassdraget med Reisadalen er et av de mest verdifulle verneobjekter i hele landsdelen. Som 
rype vassdrag er det meget godt egnet. Forøvrig er der dokumentert meget store spesielle verne
verdier innen alle de undersøkte naturvitenskapelige faggruppene. KultIIrvitenskapelig er området 
av særdeles stor verdi, særlig på grunn av de mange kvenske og kystsamiske kulturminnene. Ned
børfeltet er rikr på vilt. Blam annet er der en levedykflg sramme av bjørn her. Produksjonen av 
innlandsfisk, og også til en viss grad av faks og sjøaure, er Ineger Slor. Som friluftsområde er 
Reisadalen kjem som et særlig vakkert område, med svært stor berydfllng for friluftslivet. Store 
deler kan beregnes som villmark. Helt spesielle kvaliteter erforbunder med en elvebåttur på vass
draget. Nedbøifeltet er et av de meST intensivr utnytrede reinbeiter l lander. og det må betrakTes 
som et vikTig kjerneområde for reindriften i landsdelen. 

På bakgrunn av de særdeles store og sammenfallende verneinteressene i Reisavassdrager, vil utval
get tilrå objektet varig verner. Vernet bør også omfatte sideelva Ki/da/se/va. " 

Innenfor nedbørfeltet er følgende områder fredet! medhold av naturvernloven: l. Reisa nasjonal
park (803 000 da). 2. Raisduottarhaldi landskapsvernområde (80000 da). 3. Jav'reoaivit naturre
servat (30 000 da). 

I tillegg er Reisautløpet foreslått fredet som våtmarksreservat, og Reisa nasjonalpark er foreslått 
utvidet mot Kautokeino i sørøst. 

Følgende administrative fredninger gjelder: l. Ansamokklia skogreservat (2 600 da). 2. Furutre 
("Liskomokkafurua") 3. Furutre ("Seimafurua") 

3.2. Kulturminnevern 

Ved Sagelv er det registrert et interessant anlegg med tufter og røyser i et innmarksområde. Det er 
uvisst om dette dreier seg om gravrøyser eller rydningsrøyser. Om det første er tilfelle, kan det 
være et gårdsanlegg fra jernalderen. Det vil i tilfelle være det eneste gårdsanlegget en kjenner til 
fra jernalderen i denne delen av Troms. Lenger ute i Reisafjorden er det gjort funn fra vikingtiden, 
bl.a. to svært rike sølvskattefunn. Det er derfor ikke urimelig at en også inne i fjordbunnen hadde 
norsk bosetting i vikingtiden, og at Reisadalen var et viktig oppland for dette tilsynelatende rike 
miljøet. Ved grundigere registreringer er det ikke usannsynlig at en vil finne flere fornminner fra 
jernalderen i nedbørfeltet. 

Reisavassdraget er et stort område med et bredt spekter av landskapselementer. En kan ikke se 
bort fra at det her kan finnes boplasser fra steinalderen. Særlig i de øvre delene er dette sannsyn
lig, men de arkeologiske registreringene i dette området har ikke vært særlig grundige. De indre 
områdene kan ut fra steinalderens tilpasningsmønster i Nord-Norge sammenlignes med øvre Bardu 
og øvre deler av Alta-Kautokeinovassdraget. Begge steder er det registrert steinalderboplasser. De 
registrerte fangstminnene kan gå tilbake til forhistorisk tid. 

1500-tallets skattel ister gir opplysninger om samisk bosetning med tilknytning til fjorden. Nærings
livet var basert på fiske, jakt og fangst kombinert med litt fehold. 
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Kilder fra ISOO-1600-tallet forteller om flere jakt- og fangstsiidaer i innlandet. De to aktuelle 
siidaene j dette tilfellet er KautokelDo og deivb Rounala. 

Det er registrert fem fangstanlegg for vIllrein med mellom tre og 18 groper i hver rekke. Sannsyn
ligvis er flere anlegg bevart. Andre kulturminner som en kan vente il finne, er bogastiller, kjøtt
graver , boplasser og gravplasser. Disse anleggene kan stamme fra jakt- og fangstsamfunnene både 
ved kysten og i innlandet. I begynnelsen av dette århundret ble det registrert åtte offerplasser og 
ett hell ig fjell i området. Disse kan ha tilknytning til både jakt- og fangstsiidaene i innlandet og til 
kystsamene, men også til reinnomadismen. 

Etter overgangen fra veidesamfunnet. har området vært vår-, sommer- og høstbeite for rein fra 
Kautokeino reinsogn, hvor også vinterbeitene er å finne. Reinbyens bn.k av området er godt kjent 
allerede fra 1600-tallets arkivmateriale. ReIDdriften har etterlatt seg en mengde spor etter teit- og 
gammeboplasser og en rekke tekniske anordninger som sperregjerder, melkeplasser. depoer mm. 
Landskapet bærer tydelig preg av å ha vært nyttet som beiteland over lang tid. 

I den øvre del av vassdraget er det registrert gammetufter , teltboplasser , stabbur og en sommer
gravplass. Noen av gammetuftene har vært brukt til geitefjøs. Gravplassen har tre graver og ble 
brukt omkring 1920. 

I løpet av 1700-tallet slo finske innflyttere seg ned. både ved kysten og oppover i dalen. De levde 
av jord- og skogbruk, fiske og utmarksnæringer. Senere finner VI en del norsk bosetning l det 
indre fjordområdet. 1800-tallets kilder forteller om overveiende samisk bosetning ved Reisafjorden 
og enkelte samiske bygdelag oppover i dalen. Etter hvert ser det ut til at den samiske bosetningen 
gikk opp i den finske. Særlig området mellom Bergmo og Sarelv har mange finske (kvenske) 
kulturtrekk som folk i økende grad legger vekt på å bevare. Reisadalen skal være den mest utpreg
ete kvenske dalen i Nord-Norge. 

Reisavassdraget er rikt på furuskog, og skogbruket har spilt stor rolle som attåtnæring til jordbruk, 
spesielt gjelder dette den finske befolkningen. Så og si hver gård skal ha hatt tjærebrenning som 
biinntekt, og denne virksomheten skal gå tilbake til 1700-tallet. Det var en vanlig attåtnæring til 
1940-åra, og også etter den tid har folk brent en del tjære. Det finnes tjæremilebånner i hele områ
det nord for Sarelv. I alt skal det være bevart ca. 200, i noen tilfelle med en del av det tekniske 
utstyret på plass. 

Det er også registrert tufter etter gammer som ble brukt ved tjærebrenning og skogbruk, jakt og 
fiske. Alle tuftene er rektangulære. I noen tilfeller består nedre del av veggen av noen omfar laftet 
tømmer, i andre tilfeller er brukt en ren reisverkskonstruksjon. 

13 gårdsanlegg er registrert. Bare i få tilfeller er det bevart helhetl ige anlegg med flere hus som er 
eldre enn annen verdenskrig. Årsaken til dette er at det meste av bebyggelsen ble brent under 
krigen. På gården Tørrfors er det hele ni bygninger, hvorav syver registrert som kulturminner. 
Dette sjeldne tunet har stor kulturhistorisk verdi, og det er planer om å gjøre det til bygdetun. De 
eldste våningshusene har to- eller treromsplan av typer som er karakteristisk for Nord-Norge. 
V åningshuset på Andsjøen skal være fra 1819 og er det eldste huset i undersøkelsesområdet. J 
begynnelsen av 1900-tallet og fram til 1925 ble mange bygninger påvirket av sveitserstilen, og 
noen har et klart lokalt særpreg. Stabburene og buene ligger på en lav grunnmur, har ett rom og 
inngang i kortveggen. Bua er primært til oppbevaring av klær, stabburet til mat. Badstuene er 
typisk for kvensk kultur. Det er registrert en yngre og en eldre type. Skikken med å ta badstuebad 
er fortsatt levende. I gårdsbebyggelsen er det brukt laft, skjeJter- og bindingsverk. En del hus er 
laftet på en spesiell finsk måte. 
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I Goroso er det ni tufter etter setre. De var i drift fram til 1941 og skal ha tradisjon tilbake til 
begynnelsen av ISOO-tallet. Husene ble ødelagt under krigen, med unntak av to laftede hus; en stue 
og en stall som nå er flyttet. 

Av andre kulturminner skal nevnes Moskodalen kobbergruer som var i drift fra 1898 og fram til 
ca. 1930. På det meste har det arbeidet omkring 150 mann i gruvene. Her er registrert tufter etter 
anleggsbrakker, ovner, slagghauger, skinner og gruvesjakter. 

Nordreisa kirke fra 1856 er underlagt spesielt vern. Kirken er i nygotisk stil. 

Ved grundigere registreringer vil en senere muligens kunne finne tlere minner fra forhistorisk tid 
innenfor nedbørfeltet. Det er ellers registrert et mangfold av kulturminner fra både samisk, kvensk 
og norsk kultur. Minnene er typiske for området. De inneholder et stort kunnskapspotensiale ved 
at de kan belyse en rekke sider ved den samiske kulturen, samtidig som området er spesielt rikt på 
kvenske kulturminner. Jernaldergården og kystsamiske tufter skiller seg ut som sjeldne kulturmin
ner. Minnene har lokal og regional, vitenskapelig og mer allmenn kulturhistorisk betydning. De 
har stor pedagogisk verdi, men de som ligger i øvre deler av vassdraget er vanskelig tilgjengelige. 
Særlig de samiske og kvenske minnene har stor identitetsverdi. Minnene er ledd i levende kultur. 
Kulturminnene har en nær topografisk tilknytning til vann. 

3.3. Friluftsliv 

Reisavassdraget har svært stor betydning for friluftslivet. Nedbørfeltet omfatter store områder som 
er kvalifisert til betegnelsen villmark. Naturen er variert, fra snau vidde til frodige dalstrøk, og 
vassdraget gir svært store muligheter for utøvelse av friluftsliv. 

Det er stor variasjon i framkommelighet til fots og på ski innenfor nedbørfeltet. I hoveddalen og 
oppe på vidda er det lett å ta seg fram, men bratte dalsider og tett vegetasjon kan gjøre det vanske
lig å komme seg opp på vidda. Viddeområdene er svært godt egnet for lengre fotturer. Fra nord
vest er Reisadalen, Sarelvdalen og andre mindre daler gode innfallsporter til fjell- og viddeområd
ene. 

Reisaelva er farbar med elvebåt opp til Nedrefossen i perioden juni-oktober. En tur med elvebåt 
gir en sterk opplevelse av det særegne og vakre landskapet i Reisadalen. Det knytter seg også 
betydelige padleinteresser til hele vassdraget, fra Rai'sajav'ri til Storslett. Rai'sajav'riområdet er 
velegnet til turpadling. Området er relativt lett tilgjengelig fra riksvei 896 i sørøst. Ned Rai'sædno 
til Imofossen, en strekning med vekslende vanskelighetsgrad, egner vassdraget seg for elvepadling. 
Fra Imofossen til Storslett egner elva seg meget godt til padling. 

Det er gode muligheter for elg- og småviltjakt i nedbørområdet. Reisaelva er lakseførende opp til 
Imofossen, og er en av landsdelens største lakseelver. Elva er også rik på sjøaure og sjørøye. I 
mange av vannene finnes aure og røye. Det er mye blåbær, tyttebær, villrips og bringebær i Reisa
dalen. Molter finnes i de høyereliggende områdene, særlig i terrenget rundt Rai'sajav'ri. 

På strekningen fra Sarelv og opp Reisadalen til Nedrefosshytta, og derfra videre innover fjellet 
forbi Rai'sajav'ri til riksvei 896 og Kautokeino, går det en merket sti, en merket vinterløype og en 
snøscooterløype. Opp Gapperusdalen og sørover til Såmajav'ri går det en umerket skiløype. Langs 
Sarelva og sørover til Såmajav'ri går det en umerket sti. I RøyeIdalen går det umerkede stier og 
skiløyper til fjells. Det er flere faste snøscooterløyper innenfor nedbørfeltet. 



62 

På Sappen ligger en leirskole med internat for 40 personer. Stedet drives som ungdomsherberge 
om sommeren. Sappen Leirskole og skolene på Storslett nytter Reisadalen i undervisningssammen
heng og til ekskursjoner kombinert med friluftsliv . 

Sappenhytta og Nedrefosshytta har henholdsvis 13 og 16 køyeplasser. Begge eies av Troms Turlag 
og er ubetjente. Troms Skogforvaltning har ubetjente hytter ved Sarelv og Sieima. Det er seks 
åpne hytter/nød krypinn i nedbørfeltet, foruten to som ligger rett utenfor mot grensa til Finland. 
Sappenhytta og Nedrefosshytta har henholdsvis ca. 300 og 200 overnattinger pr. år. Hyttene og 
vassdraget er mest brukt om sommeren. Vanligst er det å vandre opp hoveddalføret og over til 
Kautokeino . Men også fjellene sør for Gapperus og Sarelv blir mye brukt. Det er stor utfart til 
Reisadalen for å plukke bær. Omkring Rai'sajav ' ri finnes mye molter. 

Det finnes flere hundre registrerte og uregistrerte snøscootere i Nordreisa. Om vinteren er snø
scooter det mest brukte framkomstmiddel i indre deler av vassdraget. Nede i dalen, samt i Cara
jav ' ri- , Gapperus- og Såmajav'riområdet, er skiturer mer vanlig. På Rai'sajav'ri fiskes det på 
ettervinteren. 

På Reisaelva mellom Sarelv og Vuomatakka (ca. 20 km) drives det båtskyss hele sommeren. 
Sappen Leirskole leier ut kanoer. I tillegg finnes det i alt ca. 100 privatbåter som blir mye brukt 
på Reisaelva. 

Det selges fiskekort for fiske i elva. Bygdefolk har fritt fiske her , og laksefisket er en svært viktig 
friluftsaktivitet både for fastboende og tilreisende. Det selges også fiskekort for resten av vassdra
get. I tillegg selges det jaktkort for hele Nordreisa kommune. 

Det er utgitt o-kart for enkelte områder ved Storslett og Sappen. 

I den nedre delen av Reisadalen er det oppført 10-20 private hytter. På Storslett er det en camping
plass , utleiehytter og pensjonater. 

Det er to korte lysløyper i nedbørområdet, en på Sappen og en på Storslett. 

I lokalsamfunnet bor det ca. 2 500 innbyggere, mens regionen omfatter ca . 11 000 personer . 

Reisavassdraget er prioritert som friluftsområde i offentlig plansammenheng. Vassdraget er av stor 
betydning lokalt og regionalt, og har også nasjonal interesse. 

3.4. Jakt 

Det er gode muligheter for elg- og småviltjakt innenfor nedbørfeltet. De viktigste småviltartene er 
fjellrype, lirype, ender, kråkefugler og rødrev . 

Størsteparten av arealet er statsgrunn, og adgangen til jakt er god. Det selges årlig 50-100 jaktkort, 
som gjelder for hele Nordreisa kommune. Mesteparten av jakta foregår imidlertid innenfor Reisa
vassdragets nedbørfelt. Jaktkort selges av Nordreisa Elveeierlag, Nordreisa Jeger- og Fiskerfor
ening og Skogforvaltningen i Troms. 

De nedre og sentrale deler av vassdraget har god adkomst. Store områder ligger imidlertid langt 
fra vei og er derfor vanskelig tilgjengelige før det blir snøscooterføre. De sørøstre delene av ned
børfeltet har god adkomst fra Kautokeino . 
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Området har en lavere prosentandel utenbygdsboende jegere enn gjennomsnittet for Nord-Norge og 
Troms. Prosentandelen jegere blant innbyggerne er litt høyere enn regionsgjennomsnittet. 
Mens noen områder i nedbørfeltet har høyt jakttrykk, jaktes det lite på store arealer. Den gjennom
snittlige jaktindeks blir derfor noe lav. 

Jaktinnsatsen for småviltjegere (målt i antall jaktdager) ligger høyt. Småviltutbyttet pr. jeger er 
høyere enn regionsgjennomsnittet. 

Nedbørfeltet er et godt produksjonsområde for bl.a. rype, ender og elg. Pga. allsidighet i jakt
former, jaktinnsats og jakutbytte pr. jeger, har nedbørfeltet svært stor betydning som jaktområde. 

3.5. Fiske 

Reisaelva er en av landsdelens beste lakseelver, med en lakseførende strekning på 90 km. r tillegg 
går det laks opp i sideelva Kildalselva. Elva er også rik på sjøaure og sjørøye. 

Det er gjennomført brukerundersøkelser over elvefisket i Reisavassdraget. Flesteparten av fiskerne 
og grunneierne betegnet 1979-sesongen som dårlig. Totalfangst i 1979 er beregnet til 13,5 tonn 
laks og 1,7 tonn sjøaure og sjørøye. Offisiell statistikk angir gjennomsnitt] ig fangstkvantum for 
disse artene samlet til 2, l tonn pr. år fra 1970 til 1979. 

Fisket på statens grunn blir administrert av Nordreisa Jeger- og Fiskerforening som selger kort. 
Bare 8 % av de øvrige grunneierne leier ut fiskeretten. Resten av fisket foregår ved elveeierne, 
eller gjester hos disse, som fisker vederlagsfritt. Fiskeinnsatsen i elva ble i 1979 beregnet til ca. 75 
000 timer. 

Av innlandsfiskearter forekommer aure, røye, gjedde, abbor, sik og steinulke. Røye er domineren
de fiskeart i vannene, etterfulgt av aure. Sik forekommer bare i ett vann. Både sik og røye er 
delvis av utmerket kvalitet. Innlandsfisket er forholdsvis lite utnyttet. På Rai'sajav'ri fiskes det på 
ettervinteren. 

Produksjonen av laks og sjøaure er middels, størrelsen på vassdraget tatt i betraktning. Som en
keltstående ressurs er imidlertid produksjonen i vassdraget stor. Produksjonen av innlandsfisk er 
betydelig. Brukerverdien er dokumentert til meget stor i den lakseførende del, og den er antatt å 
være høy også ved innlandsfiske. 

Det selges 500-600 fiskekort for fiske i elva hvert år, vesentlig døgnkort, men også uke- og se
songkort. Om lag halvparten av kortkjøperne er utlendinger. Bygdefolk har fritt fiske i elva, og 
laksefisket er en svært viktig friluftsaktivitet for både fastboende og tilreisende. For fiske i resten 
av vassdraget selges det omkring 200 fiskekort hvert år. Foruten Nordreisa Jeger- og Fiskerfor
ening selger Nordreisa Elveeierlag og Skogforvaltningen i Troms fiskekort for Reisavassdraget. 

3.6. Vannforsyning og resipientinteresser 

Reisaelva nyttes som drikkevannskilde for en del av husstandene i dalføret. r tillegg er et område 
mellom Bæssetindan og Sørkjosen lengst nordvest i nedbørfeltet klausulert som nedslagsfelt for 
vannverk. 

Det er noe avrenning fra jordbruksområdene til elva. 



64 

3.7. Primærnæringene 

I Nordreisa utgjør primærnæringen 15 % av de yrkesaktive. Sekundærnæringene har sterk tilknyt
ning til landbruket. Nedenfor Sarelv er det relativt store jordbruksarealer. til sammen ca .. 11 000 
da. I tillegg foregår det aktiv skogsdrift i dette områder. Det produktive skogarealet utgjør 92 000 
da. Gjennomsnittet pr. eiendom ligger høyere enn fylkesgjennomsnittet. 

Reisaelva har tidligere vært benyttet til fløting. Elva brukes fremdeles mye som isvei. Jordbruks
vilkårene er sterkt preget av den korte vekstsesongen. Grasdyrking gir imidlertid normalt store 
avlinger. 97 % av jordbruksarealet nyttes derfor til f6rdyrking. 

Fjellområdene i de sørøstlige deler av nedbørfeltet benyttes mye til tamreindrift. Reisavassdragets 
nedbørfelt er et av de mest intensivt nyttede reinbeiter i landet. Vassdraget berører direkte Favres
orda og Cohkolat reinbeitedistrikter som er vår-, sommer- og høstbeite for til sammen 35 rein
bruk. Vassdragets nedbørfelt har stor betydning for reindriften. Området har meget verdifulle 
beiter og sentrale og viktige kalvmgsområder Gjennom nedbørfeltet går viktige dnvmgs- og flytte
ieier 

Hovedelva og mange sideelver regnes for selvgjerdet mot husdyr. Tamrein kan passere sidevass
drag. 
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Naturgeografisk 
region: 

48a (Finnmarks submaritime bjørk- og furuskogsregion, områdene sørvest 
for Lakselv) 
48b (Finnmarks submaritime bjørk- og furuskogsregion, områdene øst for 
Lakselv) 

1. NATURFAGLIG BESKRIVELSE 

1.1. Beliggenhet 

Lakselvvassdraget har sitt utspring i traktene nord for Karasjok og munner ut ved Lakselv innerst i 
Porsangerfjorden. Fra viddelandskapet i sørvest renner Stiipanav'zi, og senere Lakselva, over 70 
km i nordøstlig og nordlig retning fram til utløpet. Hovedelva tar opp en rekke sideelver. Størst er 
Luos'tejåkka, som drenerer de nordøstlige deler av nedbørfeltet. Sentralt i området ligger flere 
sjøer, hvorav Gaggajav'ri (7,4 km'), Nedrevatn (4,6 km') og 0vrevatn (4,2 km') er de største. 
Selve Lakselva er 23 km lang, og strekker seg fra Nedrevatn til utløpet ved Banak. Vassdraget har 
en sterkt forgreinet form, og har nesten like stor breddeutstrekning som lengdeutstrekning. 

Den faste bosettingen teller om lag 3 000 personer og er vesentlig konsentrert om de nedre deler 
av vassdraget. De fleste er bosatt i tettstedet Lakselv ved utløpet av elva. Dette er også handels- og 
administrasjonssenter for Porsanger kommune. På Skoganvarre bor det ca. 150 personer. I Porsan
germoen militærleir sentralt i nedbørfeltet er det stasjonert ca. 900 soldater. Sammen med den 
faste bosetningen har ca. l 100 personer tilhold i dette området. 

Befolkningen i området er av samisk, kvensk og norsk ætt. Tradisjonell næringstilpasning er 
jordbruk, skogbruk, jakt og fiske, både i elver, vann og i sjøen. Enkelte driver også fjellstuedrift. 
Statens fjellstue i Skoganvarre er fra 1853. Vassdraget inngår i reinbeitedistrikt 14a Spiertagaissa, 
16 Vuorjenjarg ml Vuorjegaissene og 17 Karasjok. Videre er nedbørfeltet gjennomflytningsom
råder for reindriftsgrupper tilhørende de ytre kystdistrikter. Deler av vassdraget er militært områ
de, med bl.a. et skytefelt øst for Nedrevatn. Gaggajav'ri er regulert for kraftproduksjon og har fått 
øket sitt overflateareal med ca. 2 km'. 

Hoveddalføret har om lag 40 gårdsbruk med til sammen 1 400 da dyrket mark. E6 går i nord-sør 
retning gjennom sentrale deler av nedbørfeltet. Riksvei 98 går fra LaKselv og nordøstover mot 
Laksefjord og Tana. 
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Hele nedbørfeltet har kontinentalt klima. Temperaturene er lave om vinteren og relativt høye om 
sommeren . Årsnedbøren er lav ; ca. 350 mm . Det faller mest nedbør i månedene juli , august og 
september. Middeltemperatur for året er I , I 0c, målt ved vassdragets utl øp i Banak . 

1.2. Landskap 

Lakselvvassdraget er forholdsvis stort og sammensatt aven rekke forskjellige naturtyper. 

De høyeste fjellområdene ligger i nordlige deler av nedbørfeltet. På begge sider av Lakselvdalen 
rager avrundete fjellpartier opp til ca. l 000 m o.h. , de såkalte Gaissene. I vest stiger landskapet 
bratt opp til et vel 300 m høyt fjellplatå som følger nær elva. I øst er terrenget mer kupert, og 
Gaissene ligger lenger unna hovedløpet. Aller høyest er fjellene Bieg'gavaggai ' sa ( I 117 m o.h .) 
og Hal'kavarri (1 045 m o.h. ), henholdsvis vest og øst for hoveddalføret. 

I sør og øst glir nedbørfeltet over i et fjellviddelandskap , hvor skogen er glissen og tlekkvis . I 
dette området finnes store myrarealer og utallige sjøer og myrt jern. Våtmarksarealene er rikest og 
mest sammenhengende langs sidevassdraget Luos'tejåkka . 

Vassdraget består aven rekke sidegreiner. Fra Gaissene i nordøst kommer Luos 'tejåkka, som er 
45 km lang. Fra sørøst kommer Gæd'gejåkka. Etter at disse har passert innsjøen Gaggajav'ri (101 
m o.h.) , renner de sammen med Caddjejåkka noen kilometer sør for Skoganvarre. En sideelv av 
Caddjejåkka er Savgnjujåkka, som øverst består av elvene Stiipanav'zi og Cuolmajåkka. Etter at 
hovedelva har passert 0vrevatn (69 m o.h. ), kommer vassdraget Vuolajåkka inn fra sørvest. 
Nedenfor Nedrevatn (62 m o.h .) slutter også Vuoddujåkka seg til vassdraget. Vuoddujåkka kom
mer fra den 4 km' store innsjøen Læv ' nasjav ' re (450 m o.h.) helt vest i nedbørfeltet. 

Til sammen 15 sjøer i nedbørfeltet er større enn 0,5 km'. Disse har samlet et areal på 31 km'. 
Vassdraget har størst fall ovenfor 0vrevatn . 

Ca. 45 % av nedbørfeltet ligger under skoggrensa, som i dette området er omtrent 300-400 m o.h. 
Bjørkeskog dominerer. Denne skogtypen er utbredt langs hele hoveddalføret og et godt stykke 
oppover Luos'tejåkka. I hoveddalen sør til Skoganvarre vokser også en del furuskog , og langs 
nedre deler av Lakselva finnes noe gråorskog . 

Hoveddalen er vid og dekket av til dels store løs avsetninger. I nedre deler finnes mange godt 
utformete terrasser. I Vesterbotn innerst i Porsangerfjorden har løsmassene som har blitt transpor
tert av Lakselva dannet er stort sandfjæreområde. Dette er sammenhengende med et enda større 
sandfjæreområde omkring Stabbursnes lenger nord , og blant de største av sitt slag i Norge. 

1.3. Geologi 

Store deler av vassdragets berggrunn er grunnfjell. En eldre gruppe i sør er bygd opp av gran it
tiske gneiser, og en yngre gruppe i nord og nordøst består av skifre, marmor og nederst omdannet 
sandstein med et konglomerat som basis. Grunnfjellet overleires av Dividalgruppens sand-, silt- og 
leirsteiner med godt bevarte sedimentære strukturer og sporfossiler. Gruppen er opptil 200 m 
mektig og lett synlig i dalsidene i Lakselvdalen . Over Dividalgruppen ligger overskjøvne sandstei
ner. 

De store trekkene i landskapet er betinget av berggrunnsgeologien . Bunnen av Lakselvdalen og det 
sørlige viddeområde består av grunnfjell, mens de brattere fjell- og dalsidene er bygd opp av 



Dividalgruppens sedimenter. De høyeste tJellpartier. Galssene, er sammensatt av overskjøvne 
sandsteiner og glimmerskifer 
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Nedbørfeltet har en variert og formrik kvartærgeologI. De nordlige og ytre deler av vassdraget 
kjennetegnes av former dannet og avsatt aven aktiv bre. mens de indre. :-,ørlige deler av vassdra
get er preget aven passiv bre med dødisavseminger og eskersystemer. 

Sett under ett bærer hele feltet preg av store, vide isskulpturerte heiområder og dype U-daler. I 
Lakselvdalen nord for Nedrevatn er det avsatt store mengder løsmasser opp til tidligere havnivå på 
ca. 70 m o.h. Disse har senere vært utsatt for betydelig smeltevannserosjon og elveerosjon som 
blant annet har ført til dannelsen av 40-50 m dype elvenedskjæringer. Dagens elveløp går i store 
slynger mot utløpet. I denne delen av dalen illustreres det klart hvordan rennende vann stadig har 
utviklet sine løp i løsmassene. 

I den nordvestlige delen av vassdraget er det avsatt et sett med brefromavsetninger. Ytterst er det 
tre tydelige endemorener som er flere kilometer lange. Disse etterfølges i sørlig retning av tre-fire 
markerte iskontaktskråninger i smeltevannsavsetninger. I tilknytning til disse avsetningene er det 
dannet et dypt overløp i form aven canyon mot nordvest. 

Luos'tejåkkadalen danner et karakteristisk delområde av vassdraget hvor det er avsatt et system av 
korte og lange eskere. Disse grusryggene er dannet av rennende vann i kanaler under breen. Kana
lene har drenert både rett ned mot dalbunnen (slukåsen og på langs av dalføret. En spesiell type 
eskere kalt knuteeskere opptrer i midtre deler av dalen som en rekke hauger etter hverandre, avsatt 
i takt med brefrontens tilbaketrekning. 

Langs t1ere dalfører i indre deler av vassdraget finnes mektige dødisavsetninger. Dette er områder 
med uryddig hauglandskap dannet av avsnørte og nedsmeltede is rester. Bl.a. finnes dødisgroper 
med diameter opptil 200 m. 

Løsmasser og dreneringsspor i fast tJell er spesielt godt utviklet sørvest for 0vrevatn, der det også 
er flere canyoner med lengder opptil 10 km. 

Myr er svært utbredt i nedbørfeltet. De største myrarealene i igger sør og øst I vassdraget. 

Nedbørfeltet er geofaglig sett meget verdifullt pga. at en del av de berggrunnsgeologiske forhold 
gir seg klare utslag i landformer så vel som i rikdom av ulike typer løsmaterialformer. 

1.4. Hydrologi 

Lakselva har en stor vårflom som vanligvis starter i månedskiftet mai-juni og varer til begynnelsen 
av juli. Resten av året er vannføringen lav. Dette mønsteret er typisk for de tleste elvene i Finn
mark. Middelvannføring i Lakselva er 28 m'ls. 

Lakselvvassdraget kan karakteriseres som en middels temperert elv med sommertemperaturer over 
15°C. I noen av sideelvene kan vanntemperaturen bli enda høyere. 

Vassdraget har større variasjoner i vannkvalitet enn det som er vanlig i Finnmarksvassdragene. 
Vannkvaliteten er imidlertid relativt enhetlig innenfor de enkelte delområdene. I hovedelva neden
for 0vrevatn er ledningsevnen høy vinterstid (70 Slem), men avtar raskt til under 30 Slem i løpet 
av vårflommen. Gjennom sommeren og høsten øker ledningsevnen gradvis igjen til 70 Slem. 
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Kalsiuminnholdet viser tilsvarende variasjon gjennom sesongen. Verdiene ligger mellom 5 og 12 
mg Ca/I. 

Noen <,ideelvcr er kalkrike med ledningsevne opptil 130 Slem. Luos'tejåkka er ekstremt kalkfattig 
med lav ledningsevne: 5-15 Slem. 

I nedre og midtre deler av vassdraget er vannet vanligvis svakt basisk (pH 6,9-7,5). r hovedelva er 
det små variasjoner i pH gjennom sesongen. Vannet i Luos'tejåkka er svakt surt. Stedvis er det 
høy vannfarge og høy konsentrasjon av organisk stoff. 

Lav sommervannføring resulterer i stor algebegroing l noen elveavsnitt, særlig i august. 

De nedre delene av vassdraget er utsatt for en viss kulturpåvirkning, men de naturfaglige forhold 
er jevnt over lite berørt i nedbørfeltet. Gaggajav'ri er regulert for kraftproduksjon og i den forbin
delse hevet 5 m. 

1.5. Vegetasjon 

UtformIngen av vegetasjonen viser overveiende kontinentale trekk. Den fuktighetskrevende 
skrubbæra går likevel langt inn l området. Alle vegetasjonssoner fra øvre del av barskogsbeltet til 
høyalpint belte er representert. 

Skoggrensa går ved 300-400 m O.h. Størst areal dekkes av submaritim og subalpin bjørkeskog. 
Kreklingdominerte og dels blåbærdominerte utforminger er mest utbredt. mens engbjørkeskog og 
fuktbjørkeskog dekker mindre arealer langs Lakselva med sideelver, og i dråg. Furuskog, som ofte 
er bjørkeblandet, finnes i Skoganvarre. Kreklingdominert furuskog dominerer, stedvis opptrer en 
type med rikmyrarter i bunnen. Beitepreget gråorskog kanter nokså spredt Lakselva i nedre del. 
En liten del av denne skogen er av gråor-heggeskogtype med noe strutseving, rips og hegg. Ospe
bestander opptrer mange steder i området. 

Myr dekker relativt store arealer, spesielt i Luos'tejåkkadalen og på vidda i sør. Krattkledde og 
åpne myrer er omtrent like utbredt. Myrene er som regel fattige til middels rike. Middels rike og 
rike bakke myrer opptrer hyppig i sentrale deler. Palsmyr er registrert ett sted øst for Luos'tejåkka. 

Storstarrsump har en viss utbredelse i nedbørfeltet. Spesielt kan nevnes en godt utviklet takrør
sump i Gædgeluobbal ved Luos'tejåkka. Tjønnaks- og stedvis soleienøkkerosesamfunn er utviklet i 
en del av vannene i området. 

Vierkratt med sump- eller engvegetasjon i feltsjiktet er spesielt karakteristisk langs Luos'tejåkka, 
men finnes også andre steder. 

I fjellet opptrer blåbær-blålynghei med og uten dvergbjørkkratt. Kreklinghei og greplyng-rabbesiv
hei dominerer arealmessig med overgang mot snøleier. Reinrosehei opptrer på mindre arealer, best 
utviklet i Skoganvarre med rikt utvalg av sentriske fjellplanter. 

Snøleie- og kildevegetasjon opptrer først og fremst i tilknytning til Gaissene i øst. 

Rasmarkene nordvest i hoveddalføret er grove med triviell vegetasjon. Havstranda mot Porsanger
fjorden er ikke spesiell. Det er utviklet en bedre strandeng innover i elveløpet. Godt utviklede 
havstrender finnes ved utløpet av andre vassdrag i regionen, f.eks. Børselv og Brennelv. 



I dalbunnen nedenfor Nedrevatn er vegetasjonen preget av jordbruk, noe lenger inne til dels av 
militær virksomhet. Totalt er kulturpåvirkningen likevel liten i nedbørfeltet. 
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Karplantefloraen omfatter 360 arter. Ca. 310 av disse er registrert under prosjektarbeidet. For 
regionen, og antakelig for Finnmark fylke, er artstallet høyt. Fjellplantene utgjør 140 arter, hvorav 
tolver bisentriske og syv nordlig unisentriske. 51 østlige arter er registrert. Av disse er åtte østlige 
i snever forstand. Brannull, sibirgrasløk og lappflokk er nordøstlige arter. Noen få representanter 
for et "varmekjært" borealt element er til stede. Disse artene er sjeldne i regionen. 

Fjellmarigras, sibirnattfiol, lapprose og kantlyng har norsk østgrense i Porsangerområdet. 
Sjeldne arter i landsmålestokk er huldreblom, sibirnattfiol og gråurblom, de to siste er "truede" 
arter. Sjeldne i Finnmark er bleikfrytle, gytjeblærerot, soleienøkkerose, takrør og nøkkesiv. 

Skoganvarreområdet peker seg ut som særlig verdifullt med en interessant og artsrik fjellflora og et 
høyt mangfold av vegetasjonstyper. Viktige forekomster ellers er vierkratt langs Luos 'tejåkka, 
takrørsump i Gædgeluobbal og spredte soleienøkkerosesamfunn. 

Vegetasjonen er typisk for de store elvedalene i de to underregionene av region 48, med eng
bjørkeskog og furuskog, glissen bjørkeskog på vidda og store myrområder . Innslaget av noe mer 
varmekjære arter har paralleller i Pasvik og indre Troms. 

1.6. Dyreliv 

Nedbørfeltet omfatter et av de viktigste viltområdene i Finnmark. Vassdraget og fjordområdet 
utenfor er yngle- og oppholdssted for en god bestand av oter. Jerv og fjellrev forekommer i fast 
bestand i deler av nedbørfeltet, mens gaupe og bjørn opptrer som streifdyr. Andre rovdyr som 
finnes i området er rødrev, mår, mink, røyskatt og snømus. Porsangerfjorden inneholder kaste
pIasser for steinkobbe. 

Det finnes mange tamrein i nedbørfeltet. Bestandene av elg og rådyr er lave, men nedbørfeltet 
regnes likevel som et godt potensielt elgområde. Bestanden antas å ha vært utsatt for et hardt 
ulovlig jaktpress. Kun et fåtall dyr overvintrer i nedbørfeltet, først og fremst ved Skoganvarre. For 
øvrig opptrer hare, ekorn, lemen, gråsidemus og rødmus i området. 

A v krypdyr og amfibier forekommer firfisle og frosk. 

Det er registrert til sammen 115 fuglearter i vassdraget. 97 arter ble påtruffet under prosjektarbei
det, hvorav 88 % hekker, eller antas å hekke, i området. 

Gråorskogene langs elvekanten nederst i vassdraget er de mest fuglerike skogområdene, både med 
hensyn til arts inventar og individantall. I dette området opptrer også sørlige arter som er meget 
sjeldne i landsdelen; buskskvett, bokfink, gulsanger og munk. De to førstnevnte er funnet hek
kende. 

Fuglelivet i øvrige skogområder rommer langt færre arter og individer. Furu- og bjørkeskogene 
omkring Skoganvarre skiller seg imidlertid ut som interessante fordi det inngår en del fuglearter 
med østlig utbredelse; lavskrike, konglebit, sidensvans, tårnseiler og lappugle. 

De mest fuglerike våtmarksområdene ligger langs Luos'tejåkka i østre deler av nedbørfeltet. De 
aller fleste våtmarksfugleartene som er påvist innenfor vassdraget, er sett i dette området. Enkelte 
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av småvannene rommer en svært rik andefuglfauna, opptil 10 arter og 142 individer er observert 
samtidig, 

Myrområdene langs vann og vassdrag er rike på vadefugl, 

Våtmarksområdene i sørlige og nordlige deler av vassdraget har en mer triviell fuglefauna, Men 
også her er det observert enkelte arter som er sjeldne for landsdelen, I tillegg til ender og vadefug
ler finnes lommer. sædgås, trane og sangsvane, 

Nedbørfeltet som helhet har langt større tettheter av myrhauk og jordugle enn det som er vanlig 
andre steder i Norge, 

Våtmarksområdene innenfor Lakselvvassdraget er typiske hekke- og mytelokaliteter. Flere av 
vannene er også rasteplasser for andefugl om våren. mens de venter på at snø- og isløsningen skal 
komme i gang på hekkeplassene i høyereliggende områder. 

Hei- og tJellområdene er lite undersøkt, men de tleste fugleartene som er vanlig utbredt over skog
grensa, er observert i området. Dette gjelder også høy~jellsartene. 

Nedbørfeltet inneholder svært mange og gode rypeområder. Lirype har viktige biotoper i store 
deler av nedbørfeltet. Fjellrype opptrer tallrikt 1 høyereliggende områder. Bestanden av storfugl er 
lav. 

Fjæreområdet utenfor utløpet av Lakselva utgjør innerste del av de enorme sandbankene i Vester
botn i Porsangerfjorden. Nedbørfeltet omfatter derfor bare en del av dette store våtmarksområdet 
som er viktig rasteplass for svært store mengder av ender, gjess og vadefugl under \'år- og høst
trekket. Også en del hekking og my ting finner sted i dette området. De største fugleflokkene har 
vanligvis tilhold noe lenger ute i fjorden, hvor Stabbursnes naturreservat er opprettet. Porsanger
fjorden er også viktig overvintringsområde for ærfugl og furasjeringsomåde for skarv. I tillegg 
finnes det flere hekkeplasser for havørn. 

Med sin allsidighet i vegetasjon og dyreliv representerer Lakselvvassdraget et meget godt viltbio
logisk typeområde for Finnmark. Beliggenheten i bunnen aven stor fjord (Porsangerfjorden) er 
typisk for flere av de store vassdragene i dette fylket. Nedbørfeltet har også svært stor viltbio
logisk referanseverdi. Det er ikke foretatt større vassdragsinngrep, og bebyggelsen er spredt og 
fåtallig bortsett fra områdene nær utløpet. Nedbørfeltet spenner fra høytJellsområder via rike myrer 
og skogområder til fjord. Området regnes som høyproduktivt i regional sammenheng, spesielt for 
gruppene andefugl, vadefugl og hønsefugl. Området har også viktig funksjon for sjeldne og truede 
arter. 

Våtmarksområdene i Luos'tejåkka er de rikeste områdene vest i regionen, og er etter alt å dømme 
også representative for de fuglerike våtmarksområdene på indre Finnmarksvidda. Skogområdene 
synes stort sett å ha et fugleliv som er typisk for regionens østre del. De rikeste områdene repre
senterer imidlertid en mer vestlig og sørlig type. 

De ferskvannsbiologiske undersøkelsene bygger på prøvetaking i 5 vann og 29 elvestasjoner. Vass
draget preges av forholdene i Indre Finnmark, men har større variasjoner i vannkvalitet enn det 
som er vanlig i Finnmarksvassdragene. 

l hovedelva synker ledningsevnen og kalsiuminnholdet raskt under vårflommen, for gradvis å øke 
igjen utover sommeren og høsten. Vannet i nedre og midtre deler av nedbørfeltet er vanligvis 
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svakt basisk. r hovedelva er det små variasjoner i pH gjennom sesongen. Vannet i Luos'tejåkka er 
svakt surt. Stedvis er det høy vannfarge og høy konsentrasjon av organisk stoff. 

Bunnsubstratet i elvene er hovedsakelig stein. stedvis betydelig med grus På kortere strekninger er 
elvene og bekkene stilletlytende, Slike steder dom1l1erer mudder, dy og vannplanter i og langs 
elvene, På noen elveavsnitt er det hetydelig algebegro1l1g ved lav sommervannføring, 

I strandsonen i vannene under skoggrensa er bunndyrtetthetene høye (200-600 dyr pr. prøve) med 
11-13 dyregrupper representert. Verdiene er relativt høye for landsdelen, Fjærmygg er tallrikeste 
gruppe, men fåbørstemark, steinfluer og biller er også tallmessig av betydning. I fjellvannene er 
tetthetene lave « 50 dyr pr. prøve), og utvalget av grupper lavt, noe som er typisk for nærings-
fattige fjellvann. r dyplagene i 0vrevatn og Nedrevatn er bunndyrtetthetene svært varierende (50-1 
700 dyr pr. m'). 

r rennende vann er bunndyrfaunaen rik og variert. Tettheten er middels til høy i elver og bekker 
nedenfor 0vrevatn (300-700 dyr pr. prøve), og lav i noen mindre elver og bekker ovenfor 0vre
vatn samt i fjellelvene (100-200 dyr pr. prøve). , de fleste delområder er utvalget av dyregrupper 
stort, og høyere enn vanlig for vassdrag i Troms og Finnmark. I hovedelva forekommer knott i 
store tettheter på forsommeren, mens sammensetningen blir mer variert l august. Døgntluer og 
tJærmygg er da viktige grupper. I mindre elver og bekker ovenfor 0vrevatn er faunaen enkelt 
sammensatt med døgnfluer som tallrikeste gruppe gjennom sesongen. I Luos'tejåkka er mangfoldet 
lavt og grupper som er typiske for tJellelvene, er dominerende: steinfluer, fjærmygg og døgnfluer. 

Vassdraget har et rikt utvalg av døgntluer med minst 23 arter. Sammensetningen er relativt vanlig 
for elvene i Finnmark, men variasjonene i Lakselv er store. Det er registrert flere døgnfluearter 
som er sjeldne både i landsdelen og for hele landet. Habrophlebia sp. er ny art for Norge. 

Vassdraget har også et rikt utvalg av steintluer med 18 arter. hvorav rovdyrformene dominerer. 
Dette er typisk for vassdrag j Finnmark. To arter er relativt sjeldne for landsdelen. 

Det er generelt store variasjoner i bunndyrtettheter og mangfold. Elver og bekker i de skogrike 
områdene ovenfor 0vrevatn har spesielt rik bunndyrfauna. 

Ferskvannsfaunaen i fjellområdene, og muligens også viddeområdene i sør, er typisk for slike 
områder i Finnmark. Vassdragets uberørthet i store deler, og de store variasjonene, gjør det veleg
net som referansevassdrag. 

Lakselva har stor bestand av laks, sjøaure og sjørøye. Andre fiskeslag som vandrer opp i vassdra
get er pukkellaks og skrubbe. Det er gode gyte- og oppvekstområder for laksefisk 46 km oppover i 
vassdraget. [ tillegg er det mange tilJøpselver og bekker som egner seg godt for utsetting av lakse
yngel. 

I 1979 ble det fisket anslagsvis 8 900 kg laks, l 000 kg sjøaure og 270 kg sjørøye i Lakselv. r 
Finnmark er det bare Tanaelva og Altaelva som har større avkastning. Elva har en storvokst lakse
stamme. Av Finnmarksvassdragene har bare Altaelva tilsvarende middelsstørrelse på laks. 

A v innlandsfisk er følgende arter registrert: aure, røye, harr, lake, gjedde, ørekyte, trepigget 
stinp-sild og nipigget stingsild. Sik er den eneste av innlandsfiskene i Finnmark som uteblir fra 
Lakselvvassdraget. Forekomsten av de forskjellige artene varierer betydelig fra vann til vann. 
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Vassdraget er representativt med hensyn til innlandsfisk l fylket. Lakselvvassdraget representerer et 
nordlig ytterpunkt for utbredelse av østfisk I Norge. Dette er av interesse i forbindelse med inn
vandring 3\ ø~tfisk til Finnmark og VIdere sprednll1g av disse artene. 

2. EKSISTERE:'WE OG PLAt'iLAGTE ~'NGREP 

2.1. Tekniske inngrep 

Generelt er Lakselvvassdraget lite berørt av inngrep. I nedre deler finnes en del bosetting, Jord
brubaktivitet og veier/bruanlegg. I tilknytning til Porsangermoen militærieir ligger et større skyte
felt. Gaggajav'ri er regulert for kraftproduksjon. Vannet er hevet 5 m og fått øket sitt overtlate
areal med ca. 2 km'. 

2.2. Plansituasjon 

71 % av Lakselvas nedbørfelt ligger i Porsanger kommune, 28 % i Karasjok kommune og l % 
Tana kommune. 

Porsanger har godkjent kommuneplan fra 1990. Planen er under rullering. Det har ellers blitt 
utarbeidet egen kommunedelplan for Lakselv med omegn, vedtatt i 1992. for Skoganvarre skal det 
utarbeide~ kommunedelplan. 

Innenfor kommuned(dplanområdet for Lakselv med omegn er områdene på hver side av Lakselva 
avsatt som landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF), henholdsvis sone B og sone C. 
Sone B-områder omfatter mesteparten av de vassdragsnære områdene. r denne sonen kan spredt 
bolig-, hytte- og ervervsbebyggelse tillates såfremt ingen statlige fagmyndigheter har vesentlige 
innvendinger. Sone C-områder ligger langs østsiden av Lakselva fra Smørstad-Brinken og nord
over til båndlagt område (Forsvaret) ved elveutløpet (utenfor kommunedelplanens avgrensning). I 
denne sonen er bolig-, hytte- og ervervsbebyggelse ikke tillatt. 

Øvrige arealkategorier Il1nenfor kommunedelplanområdet er byggeområder (boliger, sentrumsom
råde, offentlig service og allmennyttige formål, privat service og næringsvirksomhet), friområder i 
tettbygd strøk og viktige ledd i kommunikasjonssystemet (veier). 

I selve kommuneplanen er det kun avsatt ett byggeområde innenfor Lakselvas nedbørfelt; hytteom
råde sørøst for Skoganvarre. I tilknytning til dette feltet, og ved Lavkavatn noe lenger sør, er det 
dessuten inntegnet planlagt hyttefelt. 

Store områder fra Porsangermoen og østover mot Hal 'kavarri er båndlagt til forsvarsformål, bl.a. 
militærleir og skytefelt. Deler av dette området ligger utenfor nedbørfeltet. Også et større område i 
tilknytning til Banak tlystasjon øst for utløpet av Lakselv er båndlagt til forsvarsformåL 

Ved Luos'tejåkka er et større våtmarksområde båndlagt som planlagt naturvernområde. 

Øvrige deler av nedbørfeltet er avsatt som LNF-område, sone B, C eller D. Sone B-områder 
omfatter først og fremst sentrale deler av det nord-sør gående hoveddalføret langs E6. Sone C
områder omfatter de østl ige og vestl ige delene av nedbørfeltet samt en smal korridor vest for E6 i 
retning Karasjok (bestemmelser for sone B og sone C; se ovenfor). Sone D omfatter kun et lite 
areal l ike sør for Lakselv. Dette er unntatt fra rettsvirkning. 



Det er utarbeidet et utkast til vannhruksplan for den delen av Laksel\' som tillmrer Porsanger 
kommune Planen ventes vedtatt l ! 995 

I kommuneplanen for Karasjok, godkjent i 1990, er arealene innenfor Laksel vas nedhørfelt avsatt 
som LNF-omrade, uten noen form for soneinndeling Kommuneplanen er nå under rullering. 
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Den lille delen av nedhørfeltet som tilhører Tana kommune, er i godkjent kommuneplan fra 1992 
avsatt som LNF-område, Heller ikke her er det foretatt noen nærmere soneinndeling. 

3. BRVKERINTERESSER 

3.1. ~aturvern 

Lakselva ble vernet mot kraftutbyggll1g l 1986, som el resultat av Vernepian Jor vassdrag III 
Kontaktutvalget for verneplan for vassdrag uttaler følgende (NOU 1983. of l. :-.. 169). 

"Vassdraget er meget høyt prioritert al' de fire vernegruppene vilt og fisk. Fnluftsliv. narurvirenskl.lp 
og kulturvitenskap. For naturvitenskap har objektet stor tvpevadi samtidig som det inneholder 
særegne områder og mange spesielle be vanngs verdige forekomster. Kultur\'itenskape/ig er vass
draget meget betydningsfullt med en lang forskningstradisjon. Det drives jakt og fiske i nedbørfeltet 
i meget utstrakt grad. Den rekreative verdien av laksefisket er meget stor. 

Lakselvas nedbørfelt er dessuten rangert som et særdeles viktig reinbeireomrade. Utvalget vil tilrå 
at objektet gis varig vern. " 

Pr. i dag er ingen områder innenfor nedbørfeltet fredet i medhold av naturvernloven. Ifølge over
sikt fra Fylkesmannen i Finnmark (1993) kan det imidlertid være aktuelt å sikre følgende områder 
ved hjelp av naturvernloven: 

- Luos'tejåkka/Stuoramokki: myrer, våtmarker og sumpskoger (verneplan for myrer og våt
marker). 
- Vuollajohka: frodig bjørke- og vierskog (verneplan for rike lauvskogen. 
- 0vrevatn: artsrik furu- og bjørkeskog (verneplan for barskog). 
- Lakselv/Stangenes: rik gråorskog (verneplan for rike lauvskoger). 
- Stabbursdalen: utvidelse av eksisterende naSjonalpark mot sør og vest (nasjonalparkplanen). 

Andre viktige områder er: 

- Indre Porsangerfjord (stort system av strand-, tJære- og gruntvannsomrader, elveutløp, holmer, 
sund og tidevannsstrømmer: viktige områder for våtmarksfugl og Sjøfugl. Stabbursnes naturreser
vat er opprettet noe lenger ute i fjorden). 
- Luos'tejåkka (ferskvannsbiologi). 
- Stuoramokki (ferskvannsbiologi). 

I vest grenser Lakselva til tidligere vernet vassdrag Stabburselva (223/ I, VP l), i sør og øst til 
Tana (234/ L VP 2), i nordøst til Børselva (22511, VP I) og i nord til Brennelva (224/2, VP 2). 
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3.2. Kulturminnevern 

Kulturminnebestanden i vassdraget er mangfoldig. Den representerer et stort kunnskapspotensiale 
som dekker et vidt spekter både i tidsrom og tilpasningsformer. 

Funn fra eldre steinalder er hittil ikke kjent, men en kjenner slike funn fra områder i nærheten, og 
kan ikke se bort fra at funn kan gjøres i Lakselvvassdraget. F,a yngre steinalder er det både løs
funn og boplasser. Ved Vuolajokluobbal er det registrert en sikker steinalderboplass med skjør
brent stein og avslag. Dessuten er det registrert tre mulige steinalderboplasser. Faste kulturminner 
og redskaper av tradisjonelle skandinaviske typer fra jernalderen er meget sjeldne så langt nord i 
landet. En registrert røys kan være en gravplass fra jernalderen. 

Kilder fra ISOO-tallet opplyser om kystsamisk bosetning ved Porsangerfjorden. Det fortelles at 
kystsamene i Finnmark hvert år bodde på fire forskjellige steder, og at næringslivet hovedsakelig 
var jakt, fangst og fiske både i sjøen og i elver og vann. I sentrale deler av vassdraget er det re
gistrert seks anlegg av fangstgroper for villrein. Disse ble sannsynligvis brukt av kystsamer med 
en lignende årssyklus som samene i Varanger. Det er kjent at varangersamene om høsten drev jakt 
og fangst på villrein. I Knut Leems beskrivelser fra 1767 fortelles det om villreinjakt med båt på 
0vrevatn. I området er det også registert en del kjøttgjemmer med tilknytning til fangstanleggene. 

Fra 1600-tallet har en opplysninger om at kystsamene i Porsanger ved siden av jakt og fangst også 
drev litt fehold. Noen holdt dessuten tamrein. En kilde fra begynnelsen av 1700-tallet opplyser at 
porsangersamene var samlet på Dunøyene i juli, og at de oppholdt seg ved Porsangerelv under 
laksefisket. 

En kan anta at tre ringformede offerplasser og et hellig fjell har sammenheng med kystsamenes 
bruk av området. Men en kan ikke se bort fra at det hellige fjellet også kan være knyttet til rein
nomadiserende grupper. Offerplassen ved 0vrevatn nevnes i år 1767, men var da ikke lenger i 
bruk. En del av de registrerte gammetuftene kan være fra denne perioden. 

Kilder fra ISOO-1600-tallet forteller om en rekke jakt-og fangstsiidaer i innlandet, hvorav A vjo
varre og J uxby-Tenoby grenset til Porsanger. 

På 1600-tallet ble området brukt til reinbeite både av innlandssamer og kystsamer. Etter hvert som 
nomadismen utviklet seg, gikk de to driftsformene opp i hverandre. Området har hovedsakelig 
vært vår-, sommer- og høstbeite for reindriftsgrupper med vinterbeite i Karasjok rell1sogn. Enkelte 
mindre grupper har også hatt vinterbeite innenfor nedbørfeltet. Særlig gjelder dette for de familie
ne som er bosatt ved Savnjajav're. Etter at de bosatte seg her, har de også drevet jordbruk og 
utmarksnæring i kombinasjon med reindriften. I Skoganvarreområdet bor også en del reindrift
samer. Distrikt 14a Spiertagaissa og 16 Vuorjenjarg mlYourjegaissene bestod i 1980 av 12 rein
driftsgrupper med lOS driftsenheter. 

Den omfattende reindriften har etterlatt seg en mengde spor etter telt- og gammeboplasser og 
tekniske anordninger. Særlig i Gaisseområdene finnes en rekke murte steingjerder som ble brukt 
når en melket rein. 

På slutten av 1700-tallet bosatte en del kvener seg i Lakselvområdet. Det synes som om de kven
ske innvandrerne slo seg ned på steder hvor det var gode muligheter for jordbruk, skogbruk og 
laksefiske. Lakselvområdet er i dag et spesielt viktig kvensk bosetningsområde. Norsk bosetning av 
noen betydning fikk en først i løpet av 1800-tallet. På denne tiden ble det fast bosetning ved 0vre
vatn og Nedrevatn. Bosetningen bestod for det meste av samer, men også av kvener og nordmenn. 
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Næringslivet var jordbruk, skogbruk. Jakt. fangst og fiske både l elver, vann og i sjøen lord
brukslandskapet er preget av dyrking~arbelder i rnellom- og etterkrigstiden. På grunn av at områ
det ble brent under krigen, er det bevart få eldre bygnmger, og det er ikke registrert eldre, enhetli
ge gårdsmiljøer. Fra perioden 1850-1890 kjennes tre laftede bygninger. Fra tiden rett etter krigen 
er det bevart et gårdsanlegg med en bolig- og tJøsgamme som skal tilsvare dem som tidligere stod 
på gården. Det er videre registrert ni gammetufter som sannsynligvis er fra gårdsmiljø, dels runde, 
dels rektangulære. En av disse har rester etter båser 

Utmarksdrifta spilte stor rolle i jordbruket. Fra utmarka ble det hentet høy, mose, skav (bark) og 
beit (kvist) som ble brukt til fOr. Det finnes spor etter gamle utslåtter oppover hele Lakselvdalen 
og rundt Luos 'tejåkka og Vuolajåkka. U nder arbeidet bodde folk I gammer. telt eller tømmerkoier. 
Høyet ble oppbevart I stakk eller løe før det ble kjørt hjem på vmterføre. På grunn av raseringen 
under krigen, er det imidlertid få spor igjen etter denne virksomheten. Seterdnft har vært vanlig. 
Noen gårdsbruk har hatt to setre som ledd i lltsiåttvlrksomheten. Det er registrert gammetufter 
etter fem setre. 

Tjærebrenning for salg var en viktig attåtnæring fram til annen verdenskrig. Den siste mila ble 
brent i 1975. Fra denne næringen er det registrert fire milebånner. Også båtbygging har hatt stor 
betydning som attåtnæring. 

Ved Skoganvarre er det registrert seks tufter etter fjellstuedrift: selve tJellstua, to all muestuer , to 
staller og ett fjøs. Bygningene bie satt opp rundt århundreskiftet i forbindelse med handelstrafikken 
mellom kyst og innland, og var hvilested for folk og hester. Bygningene ble brent under siste kng. 

Lakselvvassdraget har ellers et stort antall krigsminner fra annen verdenskrig. 

Det er en lang forskningstradisjon i vassdraget som strekker seg tilbake til Knut Leems undersøkel
ser på 1700-tallet. Spørsmål av både lokal og regional betydning og både vitenskapelig og mer 
allmenn betydning, kan belyses. Melkegjerdene er tYPIske for området. samtidig som de er SJeld
ne. Det samme gjelder offerplassene og det hellige fjellet som i tillegg har symbolverdi. Området 
har stor pedagogisk verdi, og kulturminnene er til dels lett tilgjengelige. Både de samiske og de 
kvenske minnene har stor identitets verd i og er ledd i en levende kultur. Kulturminnene har sterk 
tilknytning til vann både funksjonelt og topografisk. 

3.3. Friluftsliv 

Lakselvvassdraget har meget stor verdi for friluftslivet. I de lavereliggende områdene er det gode 
turterreng både sommer og vinter. I Lous'tejåkkadalen er myr og krattskog stedvis til hinder for 
ferdselen sommerstid, men det finnes også mer åpne partier. Det er svært gode muligheter for å ta 
lange turer ut av nedbørfeltet i østlig eller sørlig retning, eller vestover på Finnmarksvidda. To 
fotturistruter krysser nedbørfeltet. Den ene går mellom Karasjok og Alta, og passerer området helt 
i sørvest. Den andre kommer fra Valjok ved finskegrensa, og går via Skoganvarre vestover til 
Tverrelvdalen i Alta. Ellers er det stier og tråkk over store deler av nedbørfeltet. Fotturer blir 
oftest kombinert med jakt, fiske eller bærplukking. 

Lakselva er farbar med elvebåt, kano eller kajakk fra utløpet til Skoganvarre. På Luos 'tejåkka er 
det mulig å bruke kano eller kajakk flere mil innover. Fartøyene kan eventuelt bæres over til 
Børsel v, og derfra kan en dra videre nordover. 

Lakselvvassdraget har gode gyte- og oppvekstområder for laks, sjøaure og sjørøye. Laksestammen 
er storvokst. Laksefisket er en svært viktig friluftsaktivitet for lokalbefolkningen og tilreisende. 
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Det drives aktiv kultivering i vassdraget. Også innlandsfiske er av stor betydning, særlig for lokal
befolkningen . Det fiskes både sommer og vinter. 

Det er god adgang til jakt i området. Småviltjakta er dominerende. De mest brukte jaktområdene 
ligger øst for E6 mellom Skoganvarre og Lakselv sentrum . Også områdene omkring Luos'tejåkka 
og sørover til Lassevarri er mye brukt. Noe elgjakt drives i de sørligste delene av nedbørfeltet. 

Det er rike forekomster av skogsbær og molte i nedbørfeltet. Skogsbær høstes i hele dalføret, 
mens molter stort sett plukkes nord for Læv'dnjavarri og i Ris'sevarri-/Lassevarriområdet. Med
lemmer av de aller fleste husholdninger i lokalsamfunnet plukker bær. 25-40 kg molte pr. husstand 
er anslått som normalt. 

Folk kommer i stor grad fra Honningsvåg og andre kystsamfunn for å gå på tur, plukke bær, fiske 
eller jakte i Lakselvdalføret. Skogområder og innlandsklima virker tiltrekkende. Området nyttes 
både til helgeturer og under ferieopphold . 

Flere av de mest brukte skiløypene følger snøscootertraseer. Det er vanlig å kombinere skiturer og 
isfiske . Det er merkede løyper øst og vest for Porsangermoen . Både her og ved Lakselv sentrum 
er det lysløype . Det er vanlig å gå på ski langs elva. 

Skoganvarre Tliristsenter ved 0vrevatn har hytter , en campingplass , en kaferteria og driver i 
tillegg med båtutleie. Senteret er åpent i sommersesongen, og har ca. 3 000 overnattingsdøgn. 
Stedet brukes noe i forbindelse med utøvelse av friluftsl iv . 

Karalaks i Læv'dnjavarriområdet er et leirsted som brukes hele året. Stedet har en hovedhytte og 
noen småhytter med samlet overnattingskapasitet på 140 personer. Stedet har ca. 3 000 overnat
tingsdøgn og ca. l 500 dagsbesøk . Ved Gaggajav'ri og Skoganvarre finnes det noen private hytter. 

Vassdraget har samlet sett meget stor verdi for friluftslivet lokalt og regionalt. 

3.4. Jakt 

Det er gode muligheter for å utøve jakt innenfor nedbørfeltet. Småviltjakt er dominerende jaktform 
i dette vassdraget som ellers i Finnmark. Det jaktes først og fremst rype, hare og ender, men også 
noe elg. 

Størstedelen av arealet er statsgrunn, og adgangen til jakt er god. Adkomsten skjer via E6 og 
riksvei 98. Men store arealer ligger også langt fra vei. Området skulle dermed tilfredsstille beho
vene for korte jaktturer så vel som lengre ødemarksturer. 

Nedbørfeltet omfatter svært store områder med godt rypeterreng. De mest brukte jaktområdene 
ligger øst for E6 mellom Skoganvarre og Lakselv sentrum. Dette er et av de viktigste jaktområd
ene i Finnmark fylke. Områdene omkring Luos'tejåkka og sørover til Lassevarri er også mye 
brukt. Elgjakt drives noe i de sørligste delene av nedbørfeltet. 

Det er vesentlig folk fra lokalsamfunnet og fra militærleiren på Porsangermoen som jakter i områ
det. Men det kommer også en del jegere fra bl.a. ytre kyststrøk. Anslagsvis 300 personer driver 
jakt hvert år. 

Jakta har middels betydning for innenbygdsboende. Prosentandelen tilreisende jegere ligger litt i 
overkant av gjennomsnittet for regionen. Dette skyldes i hovedsak at mange personer ved Porsan-
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germoen militærleir driver jakt mens de oppholder seg! området. r 1978 ble det drevet storviltjakt 
både i Karasjok og Porsanger. I Porsanger var det fil fellingstillatelser. og året etter var det ikke 
jakt på elg i denne kommunen. Elgbestanden antas å ha vært utsatt for hardt ulovlig jaktpress. 

Antall felte småvilt pr. jeger ligger i Karasjok litt i underkant av gjennomsnittet for hele Nord
Norge. r Porsanger ligger antallet høyere. Antall jaktdager pr. jeger er noe høyere i Porsanger enn 
i Karasjok, men begge ligger nær gjennomsnittet for regionen. Lakselvvassdraget er attraktivt for 
jegere med hensyn til viltutbytte. Jakttrykket er forholdsvis jevnt fordelt i kommunene. Arealene 
som tilhører Lakselvvassdraget er mer attraktivt for småviltjakt enn de øvrige arealene i de to 
kommunene. I Porsanger har særlig områdene rundt Porsangermoen et høyt jakttrykk. 

3.5. Fiske 

Lakselva har stor bestand av laks, sjøaure og sjørøye. Den lakseførende strekningen er ca. 46 km. 
Etter avkastning i elver Lakselva den tredje største lakseelva i Finnmark. bare forbigått av Tana
elva og Altaelva. Laksestammen er storvokst. 

En brukerundersøkelse blant laksefiskere i vassdraget i 1979 tydet på at fangsten dette året lå på 
ca. 8 900 kg laks, ca. l 000 kg sjøaure og ca. 270 kg sjørøye. Disse tall ligger betydelig over den 
offisielle fangsstatistikk for Lakselva samme år, og tilsvarer en fordobl ing av den fangst som er 
oppgitt på innkomne fangstoppgaver. Fiskerne vurderte elvefiske dette året som i underkant av 
middels. 

Elvas bidrag til sjøfisket er ut fra den til vanlig antatte fangstfordeling mellom elv og sjø beregnet 
til ca. 50 000 kg laks, ca. 260 kg sjøaure og ca. 70 kg sjørøye. Elvas produksjon ansees derfor av 
stor betydning for sjøfiske etter laks, spesielt i Porsangerfjorden. 

Laksefisket utnyttes først og fremst av lokalbefolkningen. Men også en del tilreisende nordmenn 
og utlendinger, spesielt finner, fisker i elva. Lakselv Grunneierforening selger 600-800 fiskekort 
pr. år. Medlemmene driver aktiv kultivering i vassdraget. 

Innlandsfiske er av stor betydning, spesielt for lokalbefolkningen. De viktigste fiskeslag er aure, 
røye og harr. Det fiskes både sommer og vinter. Sommerstid er Lemmivarreområdet et populært 
fiskeområde. I de senere år er det her satt ut aure i mange fisketomme vann. For lengre turer er 
spesielt Luos'tejåkkadalen et attraktivt område. De mest populære isfiskevann er Læv'dnasjav'ri, 
Vuoddujav'ri og Gaggajav'ri. Fiske blir ofte kombinert med fotturer/skiturer. 

Vannenes potensielle årlige avkastning antas å ligge på gjennomsnittlig ca. 5 kg innlandsfisk pr. 
ha. Totalt vil vassdragets potensielle avkastning av innlandsfisk da ligge på ca. 38 000 kg pr. år. 
Kvitfisk utgjør en stor del av fangsten. 

Med unntak av den delen av vassdraget som ligger i Karasjok kommune, er garnfiske etter inn
landsfisk begrenset. De vann hvor det går laks, sjøaure og sjørøye i tillegg av innlandsfisk, er 
forpaktet av Lakselv Grunneierforening. Her er det generelt forbud mot garnfiske. Dette gjelder 
først og fremst Nedrevatn og 0vrevatn. 
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3.6. Vannforsyning og resipient interesser 

Lakselva nyttes som drikkevannskilde for en del husstander i dalføret. Samtlige anlegg er private. 
Por~anger kommune planlegger å bygge et større vannverk. og arbeider i den forbindelse med å 
finne fram til en egnet grunnvannskilde langs vassdraget 

Fra bebyggelsen i Skoganvarre føres urenset kloakk ut i vassdraget Også andre steder tilføres 
vassdraget spredte utslipp. Porsangermoen militærleir har bakterielt/kJemisk kloakkrenseanlegg. 

3.7. Primærnæringene 

I Porsanger kommune. som omfatter 71 % av nedbørfeltet, utgjør primærnæringa 9 % av den 
yrkesaktive befolkningen. I hoveddalføret er det ca. 40 gårdsbruk med til sammen ca. 1 400 da 
dyrket mark. Det finnes ca. 60 storfe og 850 småfe i området (NOU 1979:9). De fleste gårdsbru
kene ligger på begge sider av Lakselva fra Revfossnes og nordover til ca. 13 km fra utløpet. 

Jordbruket er småbrukpreget og har en gjennomsnittstørreIse på 48 da. Driftsopplegget er ensidig 
gras-/ husdyrdominert. 96 % av arealet nyttes til eng/bette. Mange steder finnes det spor etter 
gamle utsi åtter . 91 % av arealet over høydegrensa for produktiv skog er nyttbart beite. Både Laks
elva og enkelte sideelver er selvgjerdet mot husdyr. 

Skogen betyr lite for bøndene ettersom det aller meste er statsskog. Lakselva. og til dels sideelver, 
ble tidl igere nyttet til vedfløting og som isvei. 

Lakselvas nedbørfelt berører tre reinbeitedistrikt: 17 Karasjok (høst- og vinterbeite), 14a Spierta
gaissa og 16 Vuorjenjarg mIVuorjegaissene. Distrikt 14a og 16 bestod i 1980 av 12 reindrifts
grupper med 105 driftsenheter. Nedbørfeltet nyttes som reinbeite hele året, men ulike deler er i 
bruk til forskjellige årstider. Kvaliteten av beitene varierer en del. Hele nedbørfeltet er intenst 
utnyttet av reindrifta. 

Nedbørfeltet er også gjennomflytningsområder for reindriftsgrupper tilhørende de ytre kyst
distrikter. I den forbindelse passerer ca. 3 000 tamrein gjennom nedbørfeltet. 
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