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Verneplan IV for vassdrag

Ved Stortingets behandling av Verneplan III (St.prp. nr
89 (1984-85)) ble det vedtatt at arbeidet skulle videre-
føres i en Verneplan IV. Som for tidligere verneplaner
skulle Olje- og energidepartementet (Oed) ha ansvaret for
å samordne, utarbeide og legge fram planen for regjering
og storting, men i nært samarbeid med Miljøverndeparte-
mentet.

Det ble reoppnevnt et kontaktutvalg for vassdragsreguler-
inger med vassdragsdirektøren som formann. NVE fikk i
oppdrag å skaffe fram nødvendig grunnlagsmateriale og
opprettet i den forbindelse en prosjektgruppe som har
forberedt materialet for utvalget.

Prosjektgruppen har bestått av forskningssjef Per Einar
Faugli, NVE, antikvar Lil Gustafson, Riksantikvaren,
vassdragsforvalter Arne Hamarsland, fylkesmannen i Nord-
land, kontorsjef Terje Klokk, DN (avløst 01.01.90 av
førstekonsulent Lars Løfaldli, DN), overingeniør Jens
Aabel, NVE og med seksjonssjef Jon Arne Eie, NVE som
formann og avdelingsingeniør Jon Olav Nybo som sekretær.

Vurdering og dokumentasjon av verneverdiene har, som for
de andre verneplanene, vært knyttet til følgende fagom-
råder; geofaglige forhold, botanikk, ferskvannsbiologi,
ornitologi, friluftsliv, kulturminner og landbruksinter-
esser. I mange av vassdragene har det vær nødvendig å
engasjere forskningsinstitusjoner eller privatpersoner
for å foreta undersøkelser og vurdering av verneverdier.
En del av det innsamlede materialet er publisert i insti-
tusjonenes egne rapportserier, men noe er også publisert
i NVEs publikasjonsserie.

Rapportene er forfatternes produkter. Prosjektgruppen har
kun klargjort dem for trykking. På grunn av økonomiske
forhold er enkelte rapporter blitt trykt i ettertid.

Jon Arne Eie
Prosjektgruppens formann

Omslagsbilde: Månadalen, Frafjordvassdraget
Foto: Jon Arne Eie
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NAVN PÅ VASSDRAG

Navnenepå de vassdragsomer beskreveti dennerapportenskillersegdelvisut fra de
navnsomer bruktsenerei forbindelsemedVerneplanIV for vassdrag.I NOU1991:12
benyttesfølgnedenavnpå de vassdragenei Nordlandsomer beskreveti dennerapporten:

Vefsna

Vassdragi IndreVisten

Hestadelva(Hæstadvassdraget)

Silavassdraget(Silavatnet)

Flostrandvassdraget(Flostrandvatnvassdraget)

Helgåga

Skauvollelva

Lakselva(Misvær)

Saksenvikelva(Soksenvikelva)

Saltdalsvassdraget(Saltelva)

Botnelva (NB: I rapporten onitalt som Ingeborgelva)

LomsdaIsvassdraget



FORORD

Denne rapporten er en fagraDport om friluftslivs-
og reiselivsinteressene i 38 vassdrag i Nordland.
Dette er 38 av de 44 vassdragene som er med i Verneplan IV
for vassdrag i Nordland.

Rapporteringen er utført på følgende måte:

Del I; gir en oversikt over metodene i det
faglige arbeidet og en samlet vurdering av friluftslivs- og
reiselivsinteressene i vassdragene.

Del II; rapport for 13 vassdrag i Søndre Nordland, d.v.s.
sør for Fauske.

Del III; rapport for 25 vassdrag i Nordre Nordland, d.v.s.
nord for Fauske.

Arbeidet er basert på befaring i de fleste vassdragene samt
muntlige og skriftlige kilder. Gjennomsnittlig tid til
befaringer har vært knapt én dag pr. vassdrag. Det skriftlige
materialet og muntlige opplysninger er gitt fra kjentfolk,
aktuelle organisasjoner og lokalsamfunn.

Cand. scient Hans Olav Bråtå har skrevet vassdragsrapportene
for Søndre Nordland del II (13 vassdrag).

Cand. real Ellen-Birgitte Strømø har skrevet vassdrags-



rapportene for Nordre Nordland, del III ( 25 vassdrag).

Begge har arbeidet i det forskningsmiljøet som er bygd opp på
Lillehammer i forbindelse med NTNF's forskningsprogram om
"Miljøvirkninger av vassdragsutbygging",under ledelse av Jon
Teigland . Dette forskningsmiljøet er nå gått inn i Norsk
institutt for naturforskning, NINA.

Kontorfullmektig Kristin Børresen har maskinskrevet de fleste
rapportene og har bistått med øvrige praktiske gjøremål.

Vi vil i tillegg takke alle som har bidratt med opplysninger
av stor verdi for resultatet.

Lillehammer, 12.juli 1989

abm 011Qactv. bfa
Ellen- irgitte Strømø Hans Olav Bråta
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1. INNLEDNING

Begrensede ressurser gjør at det faglige arbeidet med
friluftslivs- og reiselivsinteressene i Nordland fylke er
begrenset til 37 av de 43 vassdragene som inngår i Verneplan
IV.

De vassdragene som ikke er beskrevet i denne rapporten,
er vassdrag hvor friluftslivsinteressene er blitt godt
dokumentert tidligere, f.eks. i Samla Plan eller i
konsesjonssøknader. Det samme gjelder noen vassdrag hvor
utbyggingsinteressene er meget små.

I tillegg er det blitt foretatt befaring i og
opplysningsinnhenting fra ytterligere 5 vassdrag, nemlig:

-Borgevassdraget, Vestvågøy kommune
Førevassdraget, Bø kommune
-Frøskelandvassdraget, Sortland kommune
Buksnesfjordvassdraget, Andøy kommune
-Lomsdalsvassdraget, Brønnøy kommune

Dette er vassdrag som var oppført som aktuelle verneplan-IV-
vassdrag på den første objektlista fra NVE, men som senere
ble tatt ut av verneplanen. Det er derfor ikke skrevet
rapport fra 4 av disse vassdragene, men de innsamlete
opplysningene blir oppbevart. For Lomsdalsvassdragets del er
det skrevet vassdragsrapport som er vedlagt denne rapporten.
(Inngår i del II).Årsaken til dette er at oppdragsgiver
ønsket dette i tilfelle Lomsdalsvassdraget skulle bli aktuelt
for vurdering igjen.

Reiselivsundersøkelsene er begrenset til kartlegging av den
betydning det enkelte vassdrag har for det naturbaserte
reiseliv.

Fig. 1 gir en oversikt over vassdragene som inngår i
Verneplan IV i Nordland. Av figuren framgår også hvilke
vassdrag det er foretatt friluftslivs- og
reiselivsundersøkelser i.
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2. FRILUFTSLIVSBEGREPET

Begrepet friluftsliv er her avgrenset slik Stortingsmeldinga
om friluftsliv gjør det. (St.meld. nr. 40, 1986-1987). Med
friluftsliv menes da opphold og fysisk aktivitet i fritiden
med sikte på miljøforandring og naturopplevelse.

Følgende aktiviteter defineres innunder friluftslivsbegrepet
når de foregår i fritiden og i naturpregete omgivelser:

Turer til fots

Skiturer

Bær- og soppturer m.v.

Naturstudier, naturfotografering m.v.

Bading og soling utendørs

Roing, padling, seilturer og andre former for båtliv der
naturopplevelsene utgjør den viktigste delen

Fritidsfiske

Jakt

Skøyteløping på islagt vann

Løpe- og joggeturer

Turorientering

Sykkelturer

Rideturer

Lek og mosjon forøvrig

rgLik(q.
,
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3. METODIKK

metoden som er brukt i arbeidet, bygger på erfaringene fra
Verneplan III, Samla Plan og et prosjekt som hadde til formål
å utarbeide en metode for konsekvensanalyser for friluftsliv
(Toftda1,1986).

Metodikken går i korthet ut på systematisk å kartlegge
viktige egenskaper ved vassdragene ut fra friluftslivs-
interessenes synsvinkel og å veie disse ulike egenskapene
(kriteriene) sammen til en helthetsvurdering.

De faglige problemene ligger dels i valg av kriterier, dels i
nøyaktigheten og påliteligheten av registreringene og dels i
sammenveiingen av egenskapene til en helhetsvurdering for
friluftsliv og en for reiseliv.

3.1DATAINNSAMLINGEN

Kartleggingen har foregått i følgende tre faser:

Innledende fase

I en innledende fase ble de aktuelle kommunene kontaktet pr.
brev, med ønske om tilbakemelding. Følgende opplysninger ble
etterspurt:

Kommunale planer/andre planer for vassdragene
Opplysninger om reiselivsbedrifter
Opplysninger om naturbaserte severdigheter og kulturminner
-Navn på mulige kontaktpersoner innen friluftsliv/reiseliv

Responsen på henvendelsen var stort sett god, men enkelte
kommuner måtte purres på. Kvaliteten på det tilsendte
materialet var av varierende kvalitet.

På bakgrunn av opplysningene fra kommunen ble en rekke
kontaktpersoner og reiselivsbedrifter kontaktet.
Spørreskjema og kartvedlegg ble sendt for å innhente
opplysninger.Også her var responsen varierende.

Feltarbeidet

Feltarbeidet i Nordre Nordland skjedde i perioden 22.06-
07.07.88, og i Søndre Nordland i perioden 28.08-10.09.88.

For Nordre Nordland ble det foretatt befaring i 23
av de 25 vassdragene som inngår i Verneplan IV.
De vassdragene som ikke ble befart var
Muskvikelva i indre Tysfjord og Vestpollvassdraget på
grensen mellom Sortland - og Lødingen kommune. Disse ble
ikke befart pga tidspress og vanskelig tilgjengelighet. 6
vassdrag ble befart med helikopter.

I Søndre Nordland ble det foretatt befaring i 13 av de 16
vassdragene.

På grunn av begrensede ressurser ble det i gjennomsnitt brukt
under 1 dag pr. vassdrag til befaring.
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I tillegg til befaring av vassdragene ble administrasjonen i
de berørte kommuner og aktuelle personer forsøkt oppsøkt.
Dette kunne være representanter for friluftsnemnd, viltnemnd,
jeger- og fiskeforeninger, grunneierlag og andre med spesiell
interesse for eller kunnskap om friluftslivet og reiselivet i
området. Uheldigvis kolliderte feltperioden til dels med
fellesferien og sommerferie generelt, slik at svært mange av
de personer som var aktuelle å oppsøke ikke var tilstede.

Avsluttende fase

Det meste av tida er gått med til etterarbeid og
rapportskriving. Etterarbeidet har bestått i å kontakte
personer som ikke var tilstede under feltperioden, via brev
og/eller telefon. Som i den innledende fasen har responsen
vært vårierende. Dette betyr at datagrunnlaget på enkelte
felter for enkelte vassdrag er dårligere enn for andre.

3.2 KRITERIER FOR VERDIVURDERING AV FRILUFTSLIVSINTERESSENE

3.2.1 HOVEDKRITERIER OG VEKTLEGGINGEN AV DEM

Undersøkelser i utlandet og i de senere år også i Norge,
viser at kriteriene som tidligere har vært brukt i
verneplanarbeidet er sentrale for friluftslivsinteressene.

Kriteriene kan sammenfattes til å omfatte:

OPPLEVELSESMULIGHETENE I VASSDRAGET
* VASSDRAGETS EGNETHET FOR ULIKE AKTIVITETER
BRUKSVERDIEN I DAG
PLANSITUASJONEN FOR VASSDRAGET

For hver av disse hovedkriteriene er følgende
delkriterier vurdert:

OPPLEVELSESMULIGHETER

landskapskvaliteter
fauna/flora
grad av påvirkning/urørthet
størrelse
kulturhistorie

EGNETHET

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

DAGENS BRUK

brukertall
brukergrupper (lokale/regionale/nasjonale)
innfallssteder
aktivitetsområder
aktiviteter
funksjon som friluftsområde
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PLANSITUASJONEN

kommunale planer
verneplaner
andre planer/ønsker for området

Ved sammenveiingen av de ulike egenskapene eller kriteriene
ble hovedkriteriene ikke tillagt samme vekt.

Det ble generelt lagt størst vekt på opplevelsesmulighetene
og egnetheten. Bakgrunnen for dette er en antagelse om at
opplevelsesmulighetene/-kvaliteten og egnetheten er
grunnleggende forutsetninger for om et område er attraktivt
til friluftsliv eller ikke.

Dagens bruk blir imidlertid tillagt vekt på linje med de
andre hovedkriteriene når området har nasjonal bruksverdi
eller vassdragsområdet er meget viktig for det lokale/
regionale friluftslivet og det mangler alternative områder av
samme kvalitet.

Blant underpunktene er urørthet tillagt stor vekt fordi
urørte områder i dag omfatter forholdsvis små arealer. Det er
dessuten antatt at denne arealtypen har stor framtidsverdi,
dvs. urørte områder er spesielt verdifulle for framtidige
generasjoner.

3.2.2 VERDIKATEGORIEROG RANGERINGER

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

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

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

MEGET STOR VERDI FOR FRILUFTSLIVET

Mangfoldet eller særpreget som vassdraget har, gjør at
opplevelsesverdien i landskapet sett i regionalt/nasjonalt
perspektiv er meget stor. Dette gjelder både
naturforholdene og eventuelle kulturpregete elementer.

Vassdragsområdet er et av de få gjenværende urørte
naturområder hvor regionale, eventuelt nasjonale,
friluftslivsinteresser er viktige eller forventes å bli av
betydning.

Vassdragsområdet er av en viss størrelse eller det henger
sammen med andre viktige friluftsområder. Det gjør at
variasjonene innen området gir et godt grunnlag for ulike
typer friluftsliv.
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Vassdragsområdet inneholder et av få gjenværende
landskapselementer, f.eks. fossefall, som har stor
opplevelsesverdi for friluftsliv- og/eller rekreasjons-
interessene.

Vassdragsområdet er meget viktig for det lokale/regionale
friluftslivet. Befolkningen mangler alternative områder av
samme kvalitet.

Vassdraget blir brukt til en enkeltaktivitet som det
landsmessig eller nasjonalt ikke finnes alternative områder
for av tilsvarende kvalitet.

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

*** STOR VERD1 FOR FRILUFTSLIVET

Mangfoldet eller særpreget gjør at opplevelsesverdien i
landskapet er stor for friluftslivsinteressene.

Deler av vassdragsområdet er påvirket av varige inngrep,
men disse er av relativt liten betydning for friluftslivs-
og rekreasjonsinteressene.

Dagens bruk av området til friluftsliv er særlig stor, og
det finnes få alternative områder.

Vassdragsområdet er godt egnet til utøvelse av en rekke
aktiviteter.

** MIDDELS VERDI FOR FRILUFTSLIVET

Områdets mangfold og opplevelsesverdier er typiske for
regionen.

Vassdragsområdet er betydelig påvirket av varige inngrep.

Området er middels egnet til å utøve forskjellige
aktiviteter.

Andre områder med minst tilsvarende egnethet og
opplevelsesverdi er lett tilgjengelig.

Dagens bruk er middels/liten.

LITEN VERDI FOR FRILUFTSLIVET

Innen nedbørfeltet er det ikke spesielle opplevelses-
kvaliteter for friluftslivet.

Området er sterkt preget varige inngrep.

Området er lite egnet for friluftslivsaktiviteter og det
blir lite brukt.
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3.3 KRITERIER FOR VERDIVURDERING AV REISEL1VSINTERESSENE

3.3.1 HOVEDKRITERIER OG VEKTLEGGINGEN AV DEM

Vurderingen av vassdragenes verdi for reiselivet-er i stor
grad knyttet til næringsmessige og markedsmessige kjennetegn.
Opplevelses- og egnethetsvurderinger sett med forbrukernes
øyne er dekket i friluftslivsvurderingene.

Kriteriene som er brukt for å vurdere vassdragenes verdi for
reiselivet,er følgende:

* VASSDRAGETS VERDI FOR DAGENS REISELIV

VASSDRAGETS VERDI FOR DET FRAMTID1GE REISELIV

VERDIEN FOR DAGENS REISELIV

Ved fastsettelsen av dagens verdi har en basert seg på det
eksisterende omfanget av reiselivet i området, og den form
for tilknytning som reiselivet har til vassdraget.

* VERDIEN FOR DET FRAMTIDIGE REISELIV

Fastsettelse av den framtidige verdien for vassdragene i
reiselivssammenheng er vanskeligere å bedømme.

Vi har ikke vurdert markedsgrunnlaget for framtidig satsing i
de enkelte områder eller den enkelte bedrift. Dette fordi det
faglige grunnlaget for slike vurderinger ikke er godt nok, og
fordi markedsvurderinger blir for omfattende innen
prosjektets rammer. Det er imidlertid utformet noen kriterier
til hjelp ved vurderingen av de enkelte vassdragenes
framtidige verdi i reiselivssammenheng.

Det ene kriteriet for vurdering av framtidsverdi er basert på
at dersom lokalsamfunnet eller re ionens f lkets m ndi heter
ønsker å bruke vassdra et i reiselivssammenhen , så er det
naturlig å legge vekt på det. Det tillegges således meget
stor vekt dersom vassdraget ligger i ett av landets 60
fylkeskommunale satsingsområder for reiseliv. (De nasjonale
satsingsområdene er så geografisk store at det er lite
rimelig at disse blir tillagt betydning utover de
fylkeskommunale områdene.)

Det andre kriteriet for vurdering av framtidsverdi er basert
på vassdra ets markedsverdi. Denne inneholder en vurdering av
vassdragets naturkvaliteter (disse er beskrevet under
friluftsliv). Og en vurdering av dets til 'en eli het for
brukerne, særlig fra gjennomfartsårer som i stor grad
kanaliserer turisttrafikken i Nord-Norge. Hvis et vassdrag
har uvanlige naturkvaliteter av internasjonal eller nasjonal
interesse er vassdraget vurdert til å ha stor verdi selv om
dagens bruk eller tilgjengeligheten i dag er relativt lav.
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3.3.2VERDIKATEGORIER OG RAN ERINGER

Hvert enkelt vassdrag er plassert i en av fire kategorier:

**-- MEGET STOR VERDI FOR REISELIVET
*** STOR VERDI FOR REISELIVET
** MIDDELS VERDI FOR REISELIVET

LITEN VERDI FOR REISELIVET

**** MEGET STOR VERDI FOR REISELIVET

Området er utpekt som fylkeskommunalt satsingsområde for
reiselivet, området har meget stor markedsverdi i form
av relativt mange brukere i dag, lett tilgjengelighet fra
gjennomfartsårer eller uvanlig store naturkvaliteter.

*** STOR VERDI FOR REISELIVET

Kommunen har utpekt området for reiselivssatsing, området
har stor markedsverdi i form av mange høge naturkvaliteter
og/eller det er god atkomst fra gjennomfartsårer.

** MIDDELS VERDI FOR REISELIVET

Vassdraget kan ha høye naturkvaliteter, men er stort sett
lite brukt av reiselivsinteressene i dag.
Begrenset satsing fra lokale interesser, men
ikke utpekt som kommunalt satsingsområde. Tilgjengeligheten
er gjerne mindre god.

* LITEN VERDI FOR REISELIVET

Vassdrag som er vanskelig tilgjengelig, ingen
satsing fra lokale eller andre interesser og ingen
uvanlige naturkvaliteter ut over det som er i
regionen forøvrig.
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4.SAMLETVURDERINGAVVASSDRAGENE

4.1SAMLETVURDERINGAVFRILUFTSLIVSINTERESSENE

Vår vurdering av friluftslivsinteressene i Verneplan IV
vassdragene i Nordland gir et resultat som vist i oversikten
under. Der er verdikategori-plasseringen oppgitt.

Den systematikken som er nyttet i denne analysen har gitt som
resultat at 12 av de undersøkte vassdragene er vurdert til å
være av me et stor verdi for friluftslivet. 20 av vassdragene
er vurdert til å ha stor verdi og 6 til å ha middels - eller
liten verdi for friluftslivet.

Følgende liste viser rangeringen for det enkelte vassdrag.
Det er viktig å merke seg at det ikke er foretatt noen
prioritering mellom de enkelte vassdragene innen samme
verdikategori.

Lomsdalsvassdraget er ikke med på lista under da dette
vassdraget er tatt ut av Verneplan IV etter at arbeidet ble
påbegynt. Det er imidlertid laget en egen vassdragsrapport
for Lomsdalsvassdraget etter ønske fra oppdragsgiver. Den er
med i denne rapporten. Resultatet viser at
Lomsdalsvassdraget er vurdert til å ha meget stor verdi for
friluftslivet og stor verdi for reiselivsinteressene.

**** MEGET STOR VERDI FOR FRILUFTSLIVET:

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

*** STOR VERDI FOR FRILUFTSLIVET:

Laksåga
Sagelva
Groelva
Bonnåa
Elv fra Kilvatnet
Elv fra Brennvikvatnet
Elv fra Storvatnet
Kjeldelva
Vestpollvassdraget
Gardselva
Melaelva
Alsvågvassdraget
Avatnet
Sneiselva
Farstadvassdraget
Ingeborgelva
Soksenvikelva
Helgågavassdraget



15

Silavatnet
Flostrandvatnvassdraget

** MIDDELS VERDI FOR FRILUFTSLIVET

Elv fra Lappvatnet
Muskvikelva
Fiskebølvassdraget
Elv i Bresjadalen
Straumsdalselv

* LITEN VERDI FOR FRILUFTSLIVET

Trollelva

4.2SAMLETVURDERINGAV REISELIVSINTERESSENE

Systematikken som er nyttet har gitt som resultat at 3 av de
undersøkte vassdragene er vurdert til å ha me et stor verdi
for reiselivet. 6 av vassdragene har stor verdi 
reiselivsmessig. 19 har middels verdi og 10 har liten verdi.

Følgende liste viser rangeringen for det enkeltevassdrag. Det
er ikke foretatt noen prioritering mellom de enkelte vassdrag
innen samme verdikategori.

**** MEGET STOR VERDI FOR REISELIVET:

Avatnet
Sørvågvassdraget
Saltelva

*** STOR VERDI FOR REISELIVET:

Varpelva
Åelva
Lakselva
Vefsna
Indre Visten

** MIDDELS VERDI FOR REISELIVET:

Laksåga
Lommerelva
Elv fra Kilvatnet
Elv fra Brennvikvatnet
Elv fra Storvatnet
Vestpollvassdraget
Gardselva
Melaelva
Alsvågvassdraget
Fiskebølvassdraget
Heggedalselva
Farstadvassdraget
Ingeborgelva
Soksenvikelva
Skauvollvassdraget
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Helgågavassdraget
Silavatnet
Flostrandvatnvassdraget
Hæstadvassdraget

LITEN VERDI FOR RE1SELIVET:

Sagelva
Groelva
Trollelva
Elv fra Lappvatnet
Bonnåa
Muskvikelva
Kjeldelva
Sneiselva
Elv i Bresjadalen
Straumsdalselv

4.3REGIONALFORDELINGAVVASSDRAGENE

4,3.1REGIONAL OVERSIKT OVER VASSDRAGENE

En vurdering av friluftslivs- og reiselivsinteressene i et
enkelt vassdrag er forsøkt sett i sammenheng med
tidligere utbygginger og vernetiltak i de ulike delene av
Nordland.

Slike regionale vurderinger er viktige hvis en skal gi
befolkningen i de ulike regioner like muligheter til å
oppleve verna vassdrag og vassdragsnatur.

Denne typen regionale vurderinger er trolig spesielt viktig i
et fylke som Nordland hvor geografien ikke gir befolkningen i
den enkelte region like lett adgang til andre deler av
fylket.

Som grunnlag for de regionale vurderingene er Nordland i
denne analysen inndelt i 8 regioner som i fylkesplanen for
Nordland (1988-1991).

Tab.1 gir en regionvis oversikt over vassdragene som inngår i
Verneplan IV. Vassdragenes verdi for friluftslivet og
reiselivet er markert.
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AKTUELLE
REGIONER/KOMMUNER

VESTERÅLEN

Andøy

øksnes
Hadsel

VASSDRAG VASSDRAGENES VERDI
FRILUFTSLIV EISELIV

Aelva **** ***
Melaelva *** **
Gardselva *** **

	

*** **Alsvågvassdraget
Fiskebølvassdrage ** **

LOFOTEN




Moskenes Sørvågvassdraget **** ****




Avatnet *** ****
Vestvågøy Farstadvassdraget *** **

OFOTEN




Lødingen Heggedalsvassdraget **** **




Vestpollvassdrage *** **




Sneisvassdraget *** *




Bresjevassdraget ** *
Ballangen Storvatnvassdrage *** **




Kjeldelvvassdrage *** *
Tysfjord Muskvikelva ** *

INDRE SALTEN




Hamarøy Varpelva **** ***




Kilvatnet *** **




Brennvikvatnet *** **
Sørfold Laksåga *** **




Sagelva *** *




Groelva *** *




Bonnåa *** *




Trollelva * *
Saltdal Saltelva **** ****




Ingeborgelva *** **




Soksenvikelva *** **
Skjerstad Lakselva **** ***

YTRE SALTEN





Steigen Lommerelva **** **




Lappvatnvassdrage ** *

NORD—HELGELAND





Gildeskål Skauvollelva **** **
Rødøy Straumdalselva * * *

INDRE HELGELAND





Rana Flostrandvassdraget *** * *




Helgåga *** **
Vefsn/Grane/





Hattfjelldal Vefsna **** ***

YTRE HELGELAND





Lurøy Silavatnet *** **
Dønna Hæstadvassdraget **** **
Vevelstad Indre Visten **** ***

Tab.1: Regionvis oversikt over vurderingene av vassdragene i
Verneplan IV i Nordland.
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4.3.2.REGIONAL VURDERING AV VASSDRAGENE

VESTERÅLEN

Blant de 5 vassdragene i denne regionen er ett vassdrag,
Åelva, vurdert til å være av meget stor verdi for
friluftslivet, mens 3 andre av vassdragene er av stor verdi.

Åelva er dessuten ansett å ha stor verdi for reiselivet, mens
de øvrige er av middels verdi.

LOFOTEN

Av totalt 3 vassdrag i Lofoten er Sørvågvassdraget og Åvatnet
på Moskenesøya av henholdsvis meget stor og stor verdi for
friluftslivet. Begge vassdragene er dessuten av meget stor
verdi for reiselivet.
Farstadvassdraget på Vestvågøy er vurdert til å være av stor
verdi for friluftslivet og av middels verdi for reiselivet.

OFOTEN

Av totalt 7 vassdrag i Ofoten er Heggedalsvassdraget vurdert
til å være av meget stor verdi for friluftslivet, mens 4
andre vassdrag er av stor verdi.

Vassdragenes verdi for reiselivet er noe mindre; 3 er vurdert
til å være av middels verdi og 4 av liten verdi.

INDRE- OG YTRE SALTEN

Hele 12 vassdrag tilhører Indre Salten, mens 2 tilhører Ytre
Salten. Av disse 14 vassdragene er 4 vurdert til å være av
meget stor verdi for friluftslivet; nemlig Varpelva,
Lommerelva, Saltelva og Lakselva. De resterende, med unntak
av 2, er vurdert til å være av stor verdi for friluftslivet.

Saltelva er også ansett å være av meget stor verdi for
reiselivet, mens Varpelva og Lakselva følger hakk i hel ved
å være av stor verdi for reiselivet. De øvrige er mindre
betydningsfulle for reiselivet.

HELGELAND

Helgeland er delt inn i 3 regioner; Nord-, Indre-, og Ytre
Helgeland. Totalt 8 vassdrag inngår i denne storregionen,
hvorav halvparten er vurdert til å være av meget stor
verdi for friluftslivet. Dette gjelder for Skauvollelva,
Vefsna, Hæstadvassdraget og vassdragene i Indre Visten.

Vefsna og vassdragene i Indre Visten er dessuten vurdert til
å være av stor betydning for reiselivet. De øvrige er av
mindre verdi for reiselivet.
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Objekt nr. 141

VEFSHA

1. BELIGGENBELJOG_OHLANO

1.1 STEDSANGIVELSE

vefsnavassdraget ligger i søndre del av Indre-Helgeland. Det
renner nordover og har utløp til Vefsnfjorden ved Mosjøen. Det
vesentligste av vassdraget ligger i kommunene Grane, Vefsn og
Hattfjelldal. I vest ligger litt av vassdraget i Brønnøy
kommune, mens det i øst går inn i Sverige. 14.5. % av nedbør-
feltet ligger på svensk side, hvor vannskillet ligger 53 km øst
for riksgrensa.

I sør drenerer vassdraget nordre del av Børgefjell nasjonal-
park, og grenser nesten til Nord-Trøndelag. I vest grenser det
til Lomsdalsvassdraget (ikke utbygget), vassdragene til Indre
Visten (ikke utbygget) og Hundåga (utbygget). I nord grenser
store deler av vassdraget til Røssåga (utbygget).

Vedlegg 1 viser nedbørfeltet og tilgrensende områder.

1.2 UTSTREKNING

De vestlige delene av vassdraget er lengre i nord-sør retning
enn de østlige delene. Skillet går grovt etter fjellryggen
Børgefjellet. I vest er vassdraget "gjennomsnittlig" 60 km
langt, med en maksimal lengde på ca 78 km. I øst er den
"gjennomsnittlige" lengden litt over 40 km.

øst-vest retning er vassdraget smalest lengt nord og sør,
hvor det er 12-13 km bredt. Mesteparten av nedbørfeltet er
likevel forholdsvis bredt, anslagsvis 70 km

Vefsna er det 10. største vassdraget i landet og blant de
største vassdragene som er uregulert eller ubetydelig påvirket
av vassdragsreguleringer. Nedbørfeltet er så stort at det i en
del tilfeller beskrives utfra følgende delområder:

Svennin sdalen med sidevassdra Dette er området langs
hoveddalføret fra Majavatn nordover ti] Trofors. Delfeltet er
672 km2 stort.

Vefnas hoveddalf re å streknin en Trofors Mos. en

Eiterådalen er en sidedal som ligger vest fox hoveddalføret,
og kommer ned i dette ca 21 km sør for Mosjøen. Delfeltet er
272 km2 stort.

Austervefsna. I tillegg til området omkring selve
Austervefsna (strekningen Trofors Hattfjelldal) inkluderer
dette Susendalen, Unkerdalen, Fiplingsdalen og omliggende
fjellstrøk.
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1.3 ADKOMST


Vassdraget kan nås via E6, rv. 73 over Hattfjelldal til
Sverige, veien gjennom Unkerdalen til Sverige og den nye rv.
803 over Tosbotn. Vassdraget kan nås med båt til Mosjøen, og
via Nordlandsbana. Nedbørfeltet ligger:

70 km fra Sandnessjøen (langs Rv 810 og Rv 17)
95 km fra Mo i Rana (langs E 6)
308 km fra Trondheim (langs E6)

Trofors ligger omtrent midt i den vestlige delen av feltet.
Derfra er det:

40 km langs E6 til Mosjøen
47 km langs E6 til Majavatn
34 km langs Rv 73 til Hattfjelldal
68 km langs Rv 73 til Sverige

1.4 EIENDOMSFORHOLD

Både privat grunn og statsalmenning (forvaltes av Nesbruket/-
Sør-Helgeland Skogforvaltning). Større areal med privat grunn
finnes grovt sett :
sør for Store Majavatn og på begge sider av hoveddalføret fra

Trofors til Mosjøen
på begge sider av Fiplingsdalen
omkring Hattfjelldal og i midtre og søndre del av Susendalen

1.5 BEFOLKNING


Mosjøen (ca 10000 innbyggere) er senteret i Vefsn kommune
(13236 innbyggere) og den største befolkningskonsentrasjonen
feltet. De andre tettstedene innen feltet er Trofors (ca 800
innbyggere), som er kommunesenteret i Grane (1743 innbyggere),
og Hattfjelldal (ca 500 innbyggere) som er senteret i
Hattfjelldal kommune (1770 innbyggere). Regionen Indre
Helgeland (etter avgrensning i Fylkesplan for Nordland) hadde
1.7.88 48252 innbyggere. Befolkningstallene for kommunene er
pr. 1.7.88, mens tallene for kommunesentrene er hentet fra NAF
(1985).

2. SAIURGRUNNLAGW_LANDSKAP

2.1 BERGGRUNNSGEOLOGI

Områdets berggrunn er nokså komplisert, men hovedstrukturen er
klart påvirket av den kaledonske fjellkjedefoldingen. Berg-
grunnsgeologisk kan nedbørfeltet firedeles:

Grunnfjellsvinduet i Børgefjell
Nedbørfeltets vestlige del som består av høymetamorfe

bergarter fra kambrosilur (glimmergneis, granittisk gneis,
marmor, granitt).

Feltets østlige del som består av lav matamorfe bergarter
Undergrunnen som flere steder består av intrusiver,

kaledonske eruptiver som er trengt gjennom skyvedekker.
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2.2 KVARTÆRGEOLOGI

Nedbørfeltet preges av den kvartære nedisinga og avsmeltninga.
Dalene er istidspregede, U-forma. Fjellene er nesten avspylt
for løsmateriale, som er akkumulert i dalene. Bassengene i
lengdedalene er gunstige akkumulasjonsområder, som f.eks.
Susendalen ved Ivarrud, ved Hattfjelldal tettsted, store deler
av Fiplingsdalen, deler av Vefsndalen og Eiterådalen.

Store mengder løsmateriale ble ført ut i havet av datidas store
breelv Vefsna og sedimentert i munningen. Løsmassene ble avsatt
i elveosen i nåværende Stilla, ca 130 moh. Tilsvarende punkt i
Svenningdalen ligger ved Kappskarmo, men her er løsmassene mer
beskjedne.

Enkelte steder i vassdraget, på vestsida av Svenningdalen og
Susendalen, er det oppstått karstformer, hvilket er ganske
sjeldent i landssammenheng. Disse har knudrete overflate, og
under den finnes ganger og grotter som kan danne
sammenhengende nettverk.

2.3 TOPOGRAFI 

2.3.1 GENERELT


Hovedstrukturen i området er påvirket av den kaledonske
fjellkjedefoldingen og strøkretningen NNØ-SSV. Fjellryggene
mellom lengdedalene gjennomskjæres av en rekke skar i øst-vest
retning. Et markert topografisk trekk er dalbunnens lave høgde
over havet. Selv hele 110 km fra utløpet ligger dalbunnen
(Susendalen) under 400 moh. Mesteparten av feltet ligger under
800 moh. Med unntak av området helt i vest, et parti mellom
Fiplingsdalen Susendalen og deler av Børgefjell, er
fjellpartiene rolige.

2.3.2 SVENNINGDALEN MED SIDEVASSDRAG

Innen delfeltet er det stor variasjon i terrengformer, fra
slake og avrunda til tinder, botner og stup. De alpine formene
finnes særlig i vestlige deler. Selve Svenningdalen er
antagelig svært gammel, men senere utformet av de kvartære
breene. I sør er den meget åpen og vid. Nordover mot Trofors
blir dalformen mer preget av istida U-formet.

Det er kartlagt 0.13 km2 med breer i delfeltet, og det er et
svært høgt innslag av innsjøer der, vel 5 %. Sjøene er særlig
konsentrert til den sørlige delen, og er ofte oppflika og med
øyer. I Svenningdalen fra Store Majavatn til
Svenningsdalstjørna ligger sjøene som perler på en snor, bundet
sammen av korte elvestrekninger, dels med fosser og stryk.
Særlig mektig er fossen mellom Kjerringvatnet og Store
Svenningvatnet. På denne strekningen finnes følgende større
vatn:

Store Majavatn
Lille Majavatn
Sefrivatn
Kjerringvatn
Store Svenningvatn
Lille Svenningvatn

M.o.h. Areal i km2
346 16.0
339 3.1
335 2.4
252 1.3
183 5.3
175 1.2
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Videre nedover til Trofors er det ikke større vatn i hovedelva,
som på denne strekningen har et vekslende løp; dels brei og
rolig, men også med stryk og fosser i små gjel.

Holmvasselv, Gåsvasselva og Stavasselva er betydelige
sidevassdrag som drenerer den vestlige delen av delfeltet.
Jobruelv (grein av Gråvasselva) går i kalkbergarter med
karstformer.

Også sidevassdragene har stor variaSjon i vannføringa. Det
høgaste fallet har Jordbruelva fra Nedre Jordbruvatnet. I
sidevassdragene finner en følgende større vatn:

M.o.h.
øvre Jordbruvatn 690
Nedre Jordbruvatn 675
Gåsvatn 323
Vatn 595 i Holmvasselv 595
Holmvatn 407

Areal i km2

2.1

2.3.3 VEFSNA NEDSTR MS TROFORS

Også forbi Trofors følger elva strøkretningen nord-sør. En 7-8
km nord for Trofors møter elva det kaledonske granittmassivet i
Reinfjellet og bøyer mot vest. Ca 5 km lenger nord ved Laksfors
kommer elva inn på løsere kalkstein og skifer og danner den
severdige Laksforsen. Nedstrøms mot Mosjøen følger dalen den
kaledonske strøkretningen.

På strekninegn Trofors - Mosjøen er Vefsna stort sett brei og
rolig med mange grusøyrer, enten som øyer eller flate partier
langs elvebredda. På strekningen er det flere markerte stryk/-
fosser, som Kvalforsen, Eiterstraumen, Laksfors og
Fellingsfors. Laksforsen er den mest markerte og imponerende.

2.3.4 EITERADALEN

Eiterådalen er U-formet med brattere vest- enn østside,
dalbunnen er flat. Den følger strøkretningen nord-sør til like
nord for Pålsjorda. Der svinger dalen østover, og blir en djup
og meget trang V-dal som elva har gravd ut ned til hovedelva.
Fra vest har elva tilløp fra Tverrelva og Sjørlegdelva. Den
siste har en særlig bratt V-dal og et markert gjel ned til
hoveddalen.

Eiteråga har sine kilder i sør omkring Kvitfjellet. Nedover til
øvreforsen er elva karakterisert av et rolig og dels buktende
løp med dype stiltflytende loner. Sørover fra Lia er det 4-5 km
med forholdsvis store myrområder. Nedenfor øvreforsen er elva
mer aktiv, særlig på de siste 3-4 km hvor den går i
stryk/fosser.

2.3.5 AUSTERVEFSNA OG TILL PSELVENE

Austervefsna elva å streknin en Trofors - Hattf'elldal
Topografien på strekningen Trofors-Fagerlia er variert med et
noe uryddig preg, p.g.a. åser og rygger ned mot elva. østover
fra Fagerlia blir landskapet åpnere og roligere. Den nordre
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utløperen av Børgefjellet (bl.a. Skinnfjellet) er likevel
markert i sør. Ved Hattfjelldal har landskapet en åpen glasial
bassengform. Hatten (1128 moh) er et svært markert
landskapselement i det åpne bassenget.

På strekningen Trofors-Fagerlia følger elva en tverrdal i øst-
vest retning. I vest er dalen trang og dyp. Selve elveleiet er
smalt. På strekningen Fagerlien Mjølkarlien er elva dypt
nedskåret i et juv (canyon). Fra like øst for Fiplingselvas
utløp og en 3-4 km oppover renner elva så rolig at den nesten
står stille. Strekningen kalles Stilla.

Susendalen

Susendalen nedenfor Vollan er en lengdedal i nord-sør retning.
øvrige daler er tverrdaler nær vinkelrett på denne. I sør er
det mulig at grunnfjellet bryter dette topografiske mønsteret
ved ikke å følge disse strukturretningene.

Susendalen er relativt vid og åpen fra Hattfjelldal og sørover.
Dalen har likevel variasjoner og det er et nokså tydelig
landskapsskille ved Ivarrud. Nord for dette er det stor
dominans av granskog, og stadige innslag av åser og hauger
dalbotnen og dalsidene.

Sør for Ivarrud åpner dalen seg og får et roligere preg med
nokså jamne og "reine" dalsider. Elva slynger seg her i vide
og flate løsmasseavsetninger og lager skarpe raskanter. Det er
også et vegetasjonsskille her ved at furu langt på vei
erstatter grana.

østover fra Susendalen stiger terrenget gradvis med daler og
åsparti opp mot Unkervatnet, ørjevatnet og Nesfjella. På
vestsida av Susendalen er det langt større stigning og for en
stor del bratte fjellsider opp mot toppene på Børgefjellet,
bl.a. Glovertind på 1660 moh. Dette fjellpartiet mellom
Susendalen og Fiplingsdalen er prega av stadige vekslinger
mellom fjellrygger, skar og åpne U-daler med retning øst-vest.
Det er også enkelte mindre breer der. Fjellene i området
skiller seg ut i det ellers forholdsvis flate terrenget, og er
et markert og vakkert landskapselement.

Etter samløp med Mjølkeelva dreier dalen øst-vest og får et mer
markert preg. Landskapet åpner seg imidlertid igjen, og blir
bredt og åpent.

Susna har via Simskardelva/Tiplingselva sitt utspring i
Børgefjell nasjonalpark. Elva renner først østover, men ikke
langt fra Harvasstua dreier den nordvestover. Susna går i både
stryk/små fosser og roligere parti. Langs hovedelva finner en
Vallisfoss, Tranbergfoss og Finnsprangfossen.

Unkra drenerer oppstrøms Unkervatnet (321 moh) lengst i øst et
område med store sjøer på svensk side. Elva har fra Ned/e
Vapstsjøn erodert seg kraftig ned i landskapet og følger en V-
formet dal mot Unkervatnet/Skarmodalen.

Unkervatnet er omgitt av steile fjellsider. Det meste av
strandsona er likevel forholdsvis flat. Unkerdalen med
Unkervatnet er en U-formet dal, som er hengende til Susendalen.

Ved innløpet til Unkervatnet har elva bygd opp et delta som er
over 1500 m langt og omtrent like bredt ytterst. Også ved
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utløpet er det vide sletter med løsmasser. En del parti med
sandstrender. Nedstrøms Unkervatnet har elva erodert et gjel
til Susendalen.

Sandskallbekken har et iøynefallende fossestryk over lagdelt
berg ned mot Unkervatnet, hvor den har laget et lite delta.
ørjedalsbekken har en markert foss like ved riksveien.

Fi lin sdalen
Delområdet viser klare trekk på gamle landskapsformer. I
hovedsak må storformene stamme fra paleisk tid, d.v.s. fra før
siste istid. Selve Fiplingsdalen er en markert dal mellom høge
fjell i øst og vest. Dalen er åpen i både nord og sør.

Fjellene i øst er Børgefjellet, hvor mange daler øst-vest
deler fjelltoppene. De fleste toppene ligger i høgdenivået
1250-1400 m, men det finnes så høge topper som Glovertind (1660
moh). Det er flere mindre breer i Børgefjellet. Kappfjellet og
de nordlige utløperne av dette (1000-1100 moh) avgrenser
Fiplingsdalen i vest.

Simskardelvas vifte deler de to store vatna i dalen, Nedre
Fiplingsvatn (364 moh) og øvre Fiplingsvatn (366 moh). Det er
store myrområder i vifteområdet, og nord og sør for vatna.

Børgefjellene er generelt det dominerende landskapselementet i
Fiplingsdalen. Vannene er imidlertid dominerende i sine deler
av feltet.

2.4 KLIMA

Området har for det meste innlandsklima. I vinterhalvåret kan
temperaturen flere steder komme ned mot -35 C eller lavere. De
nordligste områdene har en noe mildere vinter enn resten av
feltet. Antall dager pr. år med minimumstemperatur under - 10 C
varierer fra ca 50 i området ved Mosjøen til ca 90 i de
sørligste og østligste områdene.

Arsnedbøren varierer stort innenfor området, og avtar fra vest
til øst (Mosjøen har ca 1500 mm og Kapskarmo ca 1200 mm, mens
Hattfjelldal har ca 900 mm og Susendal bare ca 600 mm).

2.5 VEGETASJON

Dalbotnen i nedbørfeltet domineres av granskog som i øst når
helt opp i 700 moh. Langs elvene er det mindre partier med
hegg-gråorskog. Furuskog finnes på skrinnere mark i dalene,
bl.a. i Susendalen sør for Ivarrud. Furu og gran var utsatt for
rovhogst på 1800-tallet. I Fiplingsdalen har dette ført til at
bjørkeskog i dag dominerer med stort innslag av rogn.

Bjørkeskog preger dalsidene, men bjørka når ikke særlig høgere
enn grana, særlig ikke i øst. Kalkrik berggrunn fører ofte til
rike skogstyper, som lågurt- og høgstaudebjørkeskoger. Dette
kan også gjelde granskog,som i Stillaområdet. Mellom Susendalen
og Unkervatnet er det registrert kalkblandingsskog med furu og
bjørk. I de nevnte rike vegetasjonstoppene er det registrert ei
lang rekke sjeldne og kravfulle planter.
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dalbotnen fins endel store myrareal, særlig i Fiplingsdalen
og rundt Unkervatnet. På fjellet blir påvirkningen fra
berggrunnen enda tydeligere. På kalkrik grunn forekommer ofte
reinrosehei, mens mer nøysom kreklinghei dominerer ellers.

Floraen har en vid spennvidde og de fleste plantegeografiske
element er godt representert. Innslaget av sjeldne arter er
stort.

2.6 NATURGEOGRAFISK REGIONTILHØRIGHET

Naturgeografisk ligger feltet i to hovedregioner, en boreal og
en fjellregion. De boreale delene kan føres til naturgeografisk
region 34, bar- og fjellbjørkeskogsregionen nord for Dovre til
Saltfjellet med Vest-Jemtland. Innen feltet kan denne deles
to underregioner. Grensa mellom dem går over hoveddalføret ved
Grane, med underregion 34 a skogen nord til Hattfjelldal i sør
og underregion 34 b Rana-området i nord.

De høgereliggende delene av nedbørfeltet ligger i region 36 a,
Nordlands, Troms og Lapplands høgfjellsregion: Børgefjell og
lavfjellsområdene i vestre Lappland.

3. DINGREP_I_NEDBØREELIEI

3.1 EKSISTERENDE INNGREP I OMRADET

Fast bosettine. Det er fast bosetting i alle større dalfører.
Størst befolkningskonsentrasjon er det i Mosjøen og opp langs
Vefsna til ca Kvalfors. Andre steder med konsentrert befolkning
er ved Grane kirke, Trofors, øvre Svenningdal, Majavatn og
Hattfjelldal. Det er også bosatt forholdsvis mange i Susendalen
sør for Ivarrud. I disse områdene finnes ofte de inngrep som er
forbundet med fast bosetting.

Innen feltet er det en del industri, bl.a. to trevarefabrikker
i Grane og en sponplatefabrikk i Hattfjelldal. Mosjøen
Aluminiumsverk ligger i Mosjøen, nær utløpet av Vefsna, men ser
likevel ikke ut til å ligge i selve Vefnas nedbørfelt.

Jordbruk

I dalene drives det stedvis et omfattende jordbruk. Det meste
av dette skjer i, eller nær, de nevnte områdene med mer
konsentrert befolkning.

Skogbruk
Det er et omfattende skogbruk i deler av feltet.

Reindrift

Det er reindrift i deler av feltet.

H tter Fritidshus
Det er anslagsvis 1000 hytter innen feltet. M 711 kart viser
større og mindre konsentrasjoner av hytter ved:

sørøstre del av Store Majavatn og øst for dette ved
Thomasvatn, tilsammen ca 130 hytter.
Nedre Fiplingsvatn, tilsammen ca 160 hytter
Kjerringvatnet, ca 15 hytter
nordre del av Store Svenningvatn og Lille Svenningvatn, ca 40

hytter.
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- Nedre Gluggvatn, ca 20 hytter

Det er bygd en del hytter etter kartregistreringene, bl.a. er
det kommet et hyttefelt ved Storvatn ved rv. 73. De største
konsentrasjonene er fremdeles ved Fiplingsvatn og Store
Majavatn.

Veier

Det er et vel utbygd veinett i feltet, med veier i alle større
dalfører. Ofte er det veier på begge sider av elvene.

Jernbane

Nordlandsbana følger Svenningdalen og hoveddalføret nord for
den til Mosjøen.

Kraftutb in kraftlin'er.
Vassdrag i 318 km2 av Vefsnas nedbørfelt er overført til
Røssåga ved kraftutbyggingen der.

25 og 35 kV kraftlinjer går gjennom hoveddalføret
(Svenningsdalen/dalføret omkring Vefsna) fra Majavatn til
Mosjøen og langs Austervefsna fra Trofors til Hattfjelldal.
Derfra er det en linje forbi Elgvatnet og en forbi Unkervatn og
inn Skarmodalen til svenskegrensa.

En 300 kV kraftlinje går gjennom Svenningdalen til Trofors (i
østhellinga av dalføret (dels parallelt med nevnte 25 ky
linje). Fra Trofors er den lagt øst for Reinfjellet før den
ledes ned til koblingsstasjon øst for Mosjøen. En 120 kV linje
fra denne koblingsstasjonen, krysser Vefsndalen sør for Mosjøen
og ledes over til Grytåga kraftverk.

Massetak

Det er en rekke større og mindre massetak i feltet. Bl.a. tas
det ut masse i elvas nedre del.

Forbvgning

Mellom Trofors og Mosjøen er elva forbygd på flere steder. Det
er satt i gang forbygningsarbeider i Susna sør for Ivarrud.

Forurensnin
Vefnavassdraget er lite forurenset i fjellområdene. Ved
befolkningskonsentrasjonene øker forurensningstilførslene. Som
helhet er vassdraget moderat påvirket av overgjødsling.

3.2 VASSDRAGETS GRAD AV PÅVIRKNING

Hele feltet er ikke befart, og det mangler opplysninger fra
enkelte områder. En har likevel inntrykk av at inngrepene er
konsentrert til bebygde og andre veinære områder. Fjellområdene
og enkelte skogsområder ser ut til å være lite påvirket av
inngrep. En totalvurdering av feltet tilsier at det er middels
påvirket av inngrep.

Vannstrengen krysses av veier, jernebane og kraftlinjer. Mellom
Trofors og Mosjøen er elva forbygget på flere steder. Det er
registrert massetak i elvas nedre del. Forbygningsarbeider er
igangsatt i Susna like sør for Ivarrud. Vassdraget er moderat
påvirket av overgjødsling. På tross av noen inngrep må
vannstrengen likevel karakteriseres som forholdsvis uberørt.
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4. ERILLEISLIM

4.1 VASSDRAGETS EGNETHET FOR FRILUFTSLIV

4.1.1 TILGJENGELIGHET

Feltet er lett tilgjengelig fra vei og jernbane. Det kan også
nås med båt, og med fly.

Det er mange veier innen feltet, bl.a. i alle større dalfører.
Nordlandsbana går gjennom Svenningdalen og Vefsnas hoveddalføre
nord for Trofors. Den har faste stopp på Majavatn, Svenningdai,
Trofors og Mosjøen. Innen feltet er det også en rekke
strekninger som har fast forbindelse med rutebil. Disse forhold
medfører at feltet er lett tilgjengelig.

4.1.2 FYSISK EGNETHET

Naturområdene i feltet deles opp av flere store daler med veier
og bebyggelse. Dette gir friluftsområder av ulik størrelse, men
med unntak av den søndre delen med Børgefjellet (og nasjonal-
parken) er det ingen virkelig store sammenhengende •uberørte
naturområder innen feltet. Naturområdene i vest, øst og sør
henger imidlertid sammen med store naturområder utenfor feltet.
Friluftslivsutøverne får således likevel store sammenhengende
områder å bevege seg i. Innen feltet er det en mange elver/-
bekker og vatn av ulik størrelse og form.

Landskapet i feltet er variert, fra det rolige til det alpine,
med tinder og breer. Det synes lett å ta seg fram i noen deler
av feltet, mens det synes tungt å ta seg fram i andre deler av
det.

Forholdene varierer også med hensyn til hvor lett det er å ta
seg ut i terrenget fra veiene. Noen steder er det bratt
oppstigning ut fra veiene, andre steder er det slakere. Et vel
utbygd veinett letter adkomsten til områdene.

De nevnte forhold gjør feltet velegnet for kortere og lengre
turer sommer og vinter og for jakt og fiske.

En rekke vatn, mange av dem ved veier, gjør at det er gode
forhold for vannbaserte aktiviteter som bading, båtliv, bruk av
seilbrett o.a. Austervefsna og Susna opp til 1 mil fra svenske-
grensa er velegna for rafting.

Breene i området er trolig lite egna for brevandring.

I feltet er det flere grotter som er godt egna for grotting.

4.1.3 TILRETTELEGGING

Parkerin s lasser
Det er gode parkeringsmuligheter langs veiene, bl.a. ved
turutgangspunkt i Eiterådalen, Fiplingsdalen (Simskarddalen) og
Susendalen.

H tter Fritidshus
Det er anslagsvis 1000 hytter innen feltet. De største
konsentrasjonene er ved nedre Fiplingsvatn og øst for Store
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Majavatn. Se også pkt. 3.1.

Overnattin sbedrifter
Innen feltet finnes en rekke cam in lasser ofte med hytter og
mulighet for oppstilling av campingvogn. Hoteller ens'onat
finnes ved Majavatn, Trofors og i Mosjøen. De fleste overnat-
tingsbedriftene ligger langs E6, men det er også bedrifter i
Hattfjelldal sentrum, ved Unkervatn, ørjevatn, Susendalen sør
for Ivarrud og øvre og Nedre Fiplingsvatn. Se også pkt 5.2.

Turisth tter
Harvasstua langst sør i Susendalen er den eneste turisthytta i

feltet.
Statens skoger har ca 30 skogshusværer som kan leies
Det er åpne hytter i Børgefjell nasjonalpark
Jeger- og fiskerforeninger har egne hytter. Disse kan også

leies av ikke-medlemmer.

Merka stier 

Det er mange stier som er merka (eller som på kart framstår som
mye brukt). Slike går fra Eiterådalen til Indre Visten og
Lomsdalselv, og mellom Sirijorda i Eiterådalen og Svenningdal.
Det er også merka stier i fjellområdet mellom Svenningdal og
Fiplingsdalen, bl.a. en mellom øvre Kvannli og nordre del av
Fiplingsdalen.

Det er avmerka få stier i Børgefjell nasjonalpark (nedbør-
feltets sørøstlige del). Flere stier er imidlertid avmerka inn
dit, fra Majavatn, Fiplingsdalen og Susendalen. Fra Susendalen
og Skardmodal er det merka stier som har forbindelse med et
omfattende merka stinett på svensk side.

Merka skil er
Det er ikke registrert merka skiløyper.

Informasion 

Blant informasjonskildene om friluftsliv i feltet kan nevnes:

Brosjyrer om Børgefjell nasjonalpark og Simskardmyra natur-
reservat.

Brosjyre om rafting i Norge, bl.a. Vefsna
Presentasjonsbrosjyrer om kommunene Vefsn, Hattfjelldal og

Grane
Brosjyre om Sagaveien
Informasjonstavler om den enkelte kommune ved veiene gjennom

feltet.
Flere av overnattingsbedriftene har informasjon om natur-

kvaliteter og naturbaserte aktiviteter i feltet.

Andre tiltak
Lysløyper i Susendalen ved Ivarrud og i Fiplingsdalen. Det

er trolig lysløype ved Mosjøen/i nedre del av Vefsnas dalføre.
Felt for dressur av hunder (i Eiterådalen)
Jakthundprøver holdes i Hattfjelldal

4.1.4 FISK

Vefsna er Nordland fylkes største og viktigste lakseelv. Det er
den blitt på grunn av en omfattende utbygging av vassdraget med
laksetrapper. Naturlig hadde laksen bare tilgang til 29 km
elvestrekning. Denne strekningen er i dag ved hjelp av 14
lakstrapper utvidet til 126 km.



29

Av de nordnorske vassdragene er det bare Tana og Målselva som
har et mer langstrakt gyte- og oppvekstområde for laks. For
perioden 1970-75 ble det beregnet at den totale avkstning av
Vefsna var ca 150 tonn laks (88 % av dette er beregnet som
sjøfanget laks).

Når det 'elder fan stutb tte i elva er Vefsna den st rste elva
i Nordland o en av de st rste i Nor e. Lakse arasitten
G rodaktilus salaris ble åvist i Vefsna i 1978. Denne har de
senere år redusert fan stutb ttet av laks vesentli .

I de "ikke lakseførende deler" av vassdraget settes det ut en
del lakseyngel. Dette øker Vefsnas produksjon av smolt. Det er
kartlagt at omtrent like store arealer som de som i dag er
lakseførende (4.455 daa) kan utnyttes ved yngelutsetting.

Det foregår fiskestelltiltak.

Svennin dalen.
I dette området er ørret fra gammelt av eneste fiskeslag. De
senere år er det imidlertid kommet ørekyt i selve Svennings-
vassdraget. ørretbestandene i området varierer med hensyn til
størrelse, mengde og kvalitet.

Vefsna nedstr ms Trofors.
På denne strekningen finnes laks, sjøørret og ørret.

Eiterådalen.
Det er laks og ørret i Eiteråga. Laksen kan gå ca 1.6 km opp i
elva. En ca 45 km lang strekning overfor dette er velegnet som
oppvekstområde for sjøfisk (laks og sjøørret). I en tiårs-
periode ble det satt ut 10 000-40 000 lakseyngel der pr. år.

Austervefsna till selvene o omli ende områder.
I dette området finnes det laks, sjørret, ørret og røye. Laks
og sjøørret går 126 km oppover, og har gode vekst og
gytevilkår. Innen området er det en rekke små og store vatn med
fiskebestander.

I Unkervatn, Danningan og østre og vestre Tiplingan er det
både ørret og røye. I øvre og nedre Elgvatnet er det bare
ørret. øvre og Nedre Fiplingsvatn er rene ørretvatn. Nedre
vatnet ett av de viktigste vatn i området både produksjons- og
rekreasjonsmessig sett.

4.1.5 VILT

Svennin dalen
Elgstammen er stor i dette området. Svenningdalen er spesielt
viktig som overvintringsområde i snørike vintre. Det er også en
liten rådyrstamme der, mens hjort til nå bare har forekommet
som streifdyr. Det er gode bestander av hare.

Bestandene av og fjellrype er gode. Storfugl og orrfugl
forekommer i middels til tynne bestander. Det er registrert
flere spillplasser for storfugl enn orreleiker i området.

Vefsna nedstr ms Trofors
Det er bare spredte data fra denne strekningen. Elg finnes i
området, og har flere viktige vinteroppholdssteder på begge
sider av elva. Det er en liten rådyrstamme ved Eiteråstraumen.
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Det er både storfugl og orrfugl i området.

Eiterådalen 

Det er en fast elgbestand i området. Enkeltindivider av rådyr
er observert. De viktigste lirypeområdene er i de sørlige deler
av Eiterådalen, og i områdene vest og nordvest for dalføret.
For fjellrype synes områdene øst, sør og vest for de sørlige
deler av Eiterådalen samt vest for Skjørlægda å være de beste.
Tettheten av storfugl, orrfugl og jerpe er lav.

Austervefsna till selvene o omli ende områder
Innen området er det faste bestander av elg. Rådyr forekommer,
men er trolig fåtallig. Hjort forekommer kun som streifdyr.

Det er få opplysninger om forekomst av lirype, fjellrype og
hare. Men de finnes, og trolig i varierende bestander. Også
storfugl, orrfugl og jerpe finnes innen området. De har meget
gode sommer- og høstområder ved Unkervatn.

4.1.6 BÆR/SOPP


Innen feltet er det gode forekomster av skogsbær og molter.

4.2 OPPLEVELSESMULIGHETER

4.2.1 LANDSKAPSKVALITETER

Svennin dalen med sidevassdra
Innen delfeltet er det stor variasjon i landskapstyper. En
finner:

terrengformer fra avrunda åser til tinder og stup.
et spekter i vegetasjonstyper, fra vide nakne myrer til tett

urskog (Holmvassdal skogreservat)
stor variasjon i kvartære former, med bl.a. blankskura

gneisbergarter og karstformer

Også vannsystemet er variert, og rikt på opplevelser. Særlig
gjelder dette søndre del av Svenningdalen, hvor en rekke vatn
gir området et klart særpreg. Disse vatna er tildels oppflika
med holmer og nes, og bindes sammen av kortere elvestrekninger
som ofte går i stryk og fosser, f.eks. strekningen mellom
Kjerringvatnet og Store Svenningvatn. Fra deler av strekningen
er det flotte kontraster mellom vatna og fjellene i vest.

Vefsna nedstr ms Trofors
Denne dalstrekningen har en del særprega landskapskvaliteter,
særlig knyttet til elva med fosser, stryk og roligere parti, og
selve dalen med geologiske former, vegetasjonen og tildels
kulturlandskap. Laksforsen er særlig imponerende, og er vel det
landskapselement som isolert sett har størst opplevelsesverdi
på denne strekningen.

Eiterådalen 

Eiterådalen går nesten beint nord-sør og er en utpreget U-dal,
med et ensformig, nesten monotont preg. De grå, vegetasjonsløse
fjellene på vestsida understreker dette. Slik sett får dalen et
særpreg.

Nordre del av dalen er vidt forskjellig fra mesteparten av
dalen ellers. Elva svinger her over i øst-vest retning, og har



31

skåret seg ned til Vefsna i et usedvanlig vilt og djupt
elvegjel.

På vestsida har et par sideelver skåret seg djupt ned, og sees
fra veien som ville og mystiske kløfter.

Elva gjennom dalen har et løp som varierer mellom rolige løp
gjennom forholdsvis store myrområder, til stryk og fosser.
øvreforsen ligger like ved veien, og er et pent skue.

Austervefsna till selvene o de omli ende faellområder.
Opplevelsesmessig er landskapet i denne del av feltet meget
variert.

Det er trange daler, som nedre del av dalen langs
Austervefsna. Og det er åpne, vide daler og bassenger som
Susendalen, Fiplingsdalen, området ved Unkervatn og omkring
Hattfjelldal.

Børgefjellet, med breer og høge topper skiller Susendalen og
Fiplingsdalen, og gjør landskapsopplevelsen i disse dalene
ekstra stor. I Fiplingsdalen fører de to store vatna til at
landskapet får et helt spesielt preg. Børgefjellet og vatna er
de mest markerte landskapselementene i denne dalen.

Ved Hattfjelldal gir det markerte fjellet Hatten det ellers
åpne landskapet særpreg.

Elvene innen delfeltet er varierte. En finner elver som går
rolige, og elver som går i stryk/fosser. De kan ha brede løp,
og de kan være dypt nedskåret i trange gjel eller canyoner. I
Susendalen er det flere vakre fosser, bl.a. Finnsprangfoss og
Vallifoss (11 m høg). På nordøstsida av Unkervatn kloss i veien
går Sandskallbekken i et 10-15 m høgt fosseslør, før den renner
ned i et hull og under veien.

En finner også vatn av ulik form og størrelse.

Landskapsopplevelsen berikes av vekslinger i vegetasjonen i
forhold til høyde over havet, eksposisjon, berggrunn, topografi
og klima.

4.2.2 KULTURMINNER

Nedbørfeltet har en rik og mangfoldig kulturminnebestand, som
belyser forskjellige befolkningsgruppers ulike tilpasninger fra
steinalderen til i dag. Dette inkluderer bl.a. følgende:

Flere funn fra steinalderen, bl.a. en rekke boplasser. Det
viktigste området med steinalderboplasser er ved Nedre
Fiplingsvatn.

Det er gjort funn fra eldre og yngre jernalder, og det er
bevart gravminner som viser fast bosetting.

Det er kjent flere fangstgroper i området, bl.a. et stort
system med 15 groper ved Trofors.

Området er et gammelt sørsamisk kjerneområde som har vært
kontinuerlig utnyttet over lang tid, og har således betydning
en landsomfattende sammenheng. I hoveddalen er det i området
fra der Holmvasselva renner sammen med hovedelva og sørover
til og med Majavatn en stor konsentrasjon av samiske kultur-
minner knyttet til reindrift og mer eller mindre fast samisk
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bosetting. Blant disse er et samisk kapell og "kirkekåter" ved
Majavatn.

Vefsnavassdraget er meget rikt på kulturminner knyttet til
fast bosetting, bl.a. et stort antall godt bevarte, gamle
gårdsanlegg. Blant disse gården Pålsjorda, med mange
bygninger, hvorav enkelte skal være fra 1600-tallet. Det er
også bevart mange kulturminner fra utmarksdrift.

Skogsdrift har hatt en sentral plass, og det er bevart rester
etter vassdrevet sag, et stort antall koier og forskjellige
tømmerfløtingsanlegg.

Det er også rester etter andre kulturminner med nær
funksjonell tilknyttning til vatn; gårdskverner, bygdemøller,
bruer, naust og båtstø.

Laksefisket har lange tradisjoner, og engelskmenn har
etterlatt seg minner fra sin tid der etter midten av 1800-
tallet. Fra denne tida stammer "laksefiskervillaene" og
laksetrapper (de eldste spor etter laksetrapper er fra 1870).

I Eiterådalen er det flere steder gamle skjerp etter prøve-
drift etter jernmalm rundt 1900.

4.3 DAGENS BRUK AV OMRADET TIL FRILUFTSLIV

4.3.1 BRUKERTALL

Det finnes ikke tall for den samla bruken av feltet i
friluftslivssammenheng, men det er gjort anslag for antall
jegere og fiskere (kap. 4.3.5.).

4.3.2 BRUKERGRUPPER

Feltet brukes av lokalbefolkningen, personer bosatt i andre
deler av fylket eller andre landsdeler og personer bosatt i
utlandet. Lokalbefolkningen, d.v.s. bosatte i Grane, Verfsn og
Hattfjelldal, er de som bruker feltet mest.

4.3.3 OMRADETS FUNKSJON FOR BRUKERNE

Feltet brukes både til nærturer (del av dagen), dagsturer,
helgeturer, ferieturer og av personer på gjennomreise. Nærturer
og dags- og helgeturer er det vanligste.

4.3.4 TURUTGANGSPUNKT

Turutgangspunktene i Vefsna er nevnt under aktivitetsområder,
kap. 4.3.5.

4.3.5 AKTIVITETER

Det utøves en rekke friluftslivsaktiviteter innen feltet, og
mange av dem sannsynligvis i sammenheng. De vanligste er
fotturer, skiturer, bær- og soppturer, jakt og fiske. Men det
utøves også mer spesialiserte aktiviteter, som grotting.

Bær- o so turer
Disse foregår i store deler av de skogkledde og veinære delene
av feltet. Brukerne inkluderer lokalbefolkningen, men bær-



forekomstene trekker også til seg folk utenfra, kanskje særlig
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fra kystområdene på Sør-Helgeland.

Jakt
En undersøkelse fra 1974-75 viste at hver fjerde person i
Hattfjelldal og hver femte i Grane drev jakt. Dette var de to
høyeste tallene fra 17 undersøkte kommuner i Nordland.

I høstingssammenheng (målt i antall kg kjøtt) er elg den
viktigste viltarten i området. Som gjennomsnitt for årene
1980-83 ble det i kommunene Grane, Hattfjelldal og Vefsn felt
henholdsvis 69, 83 og 102 elg. Statens skoger anslår at det
årlig deltar ca 240 personer i elgjakt i Hattfjelldal, ca 220
personer i Grane og ca 90 personer i Vefsn. Tall fra 1974/75
viser at elgjakta hovedsaklig utøves av innenbygdsboende
jegere.

Det drives også litt jakt på rådyr, og i Hattfjelldal ble det
i 1988 gitt tillatelse til å felle 10 rådyr.

Småviltjakta er den jaktformen som utøves av flest jegere.
Rype, hare og skogsfugl er det viktigste småviltet. Statens
skoger anslår at det på statens grunn årlig selges småviltkort
til ca 1000 personer, og at det på privat grunn årlig jakter ca
500 personer.

Foruten de mange innenbygdsjegerne kommer det årlig jegere fra
store deler av resten av landet og Sverige og Danmark til Grane
og Hattfjelldal. Dette indikerer at jakta i området oppfattes
som særlig god av jegerne.

Fiske

Det fiskes i mange av vatna og elvene i feltet. Fisket drives
både sommerstid og vinterstid. Isfiske er populært etter røya.
Unkervatnet brukes mye til isfiske. Omfanget av fisket:
Statens skoger selger 8-10 000 kort
Private selger ca 500 kort
Fiske på egen grunn: ca 1000 personer

Grotting

Denne foregår i grotter ved Tosenveien.

Aktivitetsområder
Mange av aktivitetene foregår i de samme områdene.
Følgende områder brukes til friluftsliv i større eller mindre
grad, og kan ha lokal, regional eller nasjonal betydning:

Gåsvatn/Tosenfjell/Dunfjellområdet
Området omkring Store Majavatn, inkludert området omkring

Tomasvatn. Området er utgangspunkt for turer i Børgefjell
nasjonalpark.

Resten av Svenningdalen nordover til og med Lille
Svenningvatn. Både dette og området omkring Store Majavatn
brukes mye utfra E6. Badeplassene i Svenningvatn og Majavatn er
mye brukt, ikke minst av folk på gjennomreise.

Nedre deler av Vefsna brukes særlig mye i forbindelse med
fisket etter sjørret og laks, mest sjøøret de senere år. Lokal-
befolkningen er i flertall blant sportsfiskerne, men Vefsna
trekker også til seg folk langveisfra. Denne dal- og elve-
strekningen har også rekreasjonsverdi for gjennomreisende
turister og andre.

Kvanndalsfjellet i feltets nordvestre del.
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Deler av Reinfjellet

Eiterådalen har en viss bruksfrekvens, trolig økende. Dalen
er utgangspunkt for turer til Lomsdalsvassdraget, Indre Visten
og ned til Trofors. Eiteråfjellet brukes også i friluftslivs-
sammenheng.

Børgefjellet, inkludert nasjonalparken
Området Svartvatn-Vadfjell, nord for Rv 73 langs Austervefsna
Fjell- og skogsområdene nord og vest for øvre Fiplingsvatn. I

Fiplingsdalen er Simskardet utgangspunkt for turer
Børgefjellet.

Området ved Unkervatn, og nord og øst for dette
Området sør for Danningen, omkring Harvasstua/den sørøstre

del av Susendalen og videre sørover. Harvasstua og sørøstre del
av Susendalen er utgangspunkt for turer østover til Sverige og
sørover til Børgefjell.

Børgefjellskolen bruker Fiplingsdalen og Børgefjellet.

5. REISELIll

5.1 ORGANISERING KOMMUNAL SATSING PÅ REISELIV

Kommunene i området er med i Indre Helgeland reiselivslag. De
er også med på prosjektet "Sagaveien", som er markedsføring av
attraksjoner omkring veien fra Bottenvika til Dønna.

Hattf'elldal kommune
I Generalplan for Hattfjelldal (fra 1981) pekes det på
den verdi og rekreasjonsmessige ressurs som kommunen har i sine
uberørte områder med fjell, vatn og skog. Det pekes på de
økonomiske muligheter som ligger i en fornuftig tilrettelegging
for å møte den forventede aktivitetsøkning i turisme- og
friluftslivssektoren de kommende år.

Vefsn kommune
Det satses ikke spesielt på å bruke Vefsn kommunes del av
Vefsna i reiselivssammenheng.

Grane kommune
Kommuneplan og næringsplan er under utarbeidelse.

5.2 OVERNATTINGSBE RIFTER

Grane kommune
Innen kommunen er det ett hotell (Majavatn hotell, 52 senger og
5 campinghytter), og 8 andre overnattingsbedrifter (pensjonat,
fjellskole, campingplasser og motell). Flere av disse har
oppstillingsplass for caravan. Det finnes også andre faste
caravanoppstillingsplasser, bl.a. ved nordenden av Nedre
Fiplingsvatn, og det finnes steder med utleie av enkelt rom.
"Grottekiosken" ved Tosenveien er bygd opp omkring bruk av
grottene i området, og annen bruk av utmarka.

Hattf'elldal kommune
Innen feltet er det i kommunen:
Ett hotell med 50 senger (under bygging)

4 campingplasser med hytter
1 fjellstue (Harvassdal fjellstue)
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7-8 steder med utleiehytter

Vefsn kommune
Innen kommunens del av feltet er det:

2 hotell og ett vertshus med rom (i Mosjøen sentrum)
3 campingplasser
1 sted med utleiehytter

5.3 ATTRAKSJONER OG AKTIVITETER I FELTET

Naturen og naturbaserte aktiviteter (bl.a. jakt, fiske og
turgåing) er viktige attraksjoner for reiselivet i feltet. En
del kulturminner er også attraksjoner for reiselivet. Blant
attraksjonene kan nevnes; grotter (særlig Tosengrotta),
Laksforsen, Børgefjell nasjonalpark, andre verna områder,
historiske minnesmerker, Gammel-Ivar stua i Susendalen, Sjøgata
i Mosjøen og Samekapellet ved Majavatn.

5.4 OMRADETS VERDI FOR DAGENS REISELIV

En del av reiselivet i komunen er knyttet til gjennomfarts-
trafikken, særlig langs E6, men en del av reiselivet er også
knyttet til feltets naturkvaliteter. Feltets verdi for
reiselivet ble redusert da laksen i vassdraget ble angrepet av
Gyrodaktilus salaris. En prøver nå å finne nye naturbaserte
reiselivsaktiviteter innen feltet, bl.a. rafting og grotting.
En samla vurdring basert på opplysninger fra de tre berørte
kommunene tilsier at feltet i dag har middels verdi for
reiselivet.

6. ELANSIMASJOMEN

6.1 OVERORDNA KOMMUNALE AREALPLANER

Vefsn kommune
I Generalplan for Vefsn kommune er kommunens del av nedbør-
feltet planmessig delt i soneplanen for Mosjøen, og resten av
feltet.

Store deler av Mosjøen sone er landbruks- og naturvernområde.
Området langs Vefsna i Mosjøen tettsted er på mesteparten av
østsida markert som friområde, mens en mindre del er markert
som område med verneverdig bebyggelse (Sjøgata). På vestre
bredd er den nederste delen avsatt som industriområde. Dette
omfatter også områder i elva.

Den resterende del av Vefsns del av feltet er avsatt som
landbruks- og naturvernområde.

Hattf.elldal kommune
I generalplan for Hattfjelldal er det lagt opp til at videre,
privat hyttebygging skal skje på statens grunn, langs de idag
trafikerte veiene (ved Storvatnet, i ørjedalen og Susendalen
m.fl.). Denne "sentraliseringa" skal holde på det relativt
urørte preget i store deler av kommunen, som en regner blant
hovedattraksjonene i forhold til jakt , fiske og friluftsliv.
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Grane kommune
Kommuneplanen er under utarbeidelse.

6.2 VERNEPLANER


6.2.1 VERNA OMRAD R

Områder verna etter naturvernloven
Børgefjell nasjonalpark, i Nordland i Grane og Hattfjelldal

(går også inn i Nord-Trøndelag)
Simskardmyra naturreservat, Fiplingsdalen i Grane kommune
Stormyra naturreservat, Fiplingsdalen i Grane kommune
Bjortjønnlimyrene, Fiplingsdalen i Grane kommune

Administrativt verna områder
Statens Skoger har to skogsreservat:

Vefsmolia i Susendalen
Holmvassdal i Holmvassdalen

6.2.2 FORESLATTE VERNEOMRADER

Vi kjenner ikke til at det er aktuelt med vern av nye områder.

6.3 ANDRE PLANER NSKER FOR BRUKEN AV OMRADET

6.3.1 FYLKESKOMMUNAL SATSING PA REISELIV

Feltet faller ikke innenfor noen av de fylkeskommunale
satsingsområdene/pilotprosjektene for reiselivet i Nordland.
Fylkesdelplan for reiselivsnæringa i Nordland sies dette om
områdene utenfor satingsområdene (s. 59):

"De øvrige områdene i fylket må ikke glemmes i reiselivs-
sammenheng. En utvikling av den lokale reiselivsnæringen for å
betjene det lokale marked (både m.h.t. fritid og rekreasjon) og
eventuell forretningstrafikk, bør stimuleres via generelle
virkemidler - gode prosjekter må få støtte".

6.3.2 PLANER FOR FRILUFTSLIV REISELIV I VEFSNA

Det fører her for langt å nevne de planene som det tas
initiativ til for reiseliv innen feltet. Det er likevel grunn
til å nevne at det i 1989 skal startes rafting i Austervefsna.
Det antas en 7 ukers sesong.

6.3.3 ANDRE PLANER

Det er registrert følgende større planer innen feltet:

ny E6 på strekningen Flyum-Majahaugen (øst for dagens vei ved
Store Majavatn). Ifølge et oversiktskart vil ikke den nye veien
berøre vannstrengen.

ny E6 på strekningen Båfjellmo bru (ved Trofors) Lien
(nordvest for Grane kirke). Ifølge et oversiktskart ser det ut
til at den nye veien delvis blir lagt i selve Vefsna, og at den
krysser elva flere steder.

delvis omlegging av rv 73 fra Hattfjeldal til Sverige. Dette
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inkluderer en større omlegging nord for Hattfjelldal sentrum.
- Ifølge Samla Plan rapport er det også planer om vegsamband
gjennom Fiplingsdalen.

7. SAMENIMAGLKONKLUSJON

7.1 FRILUFTSLIV

Vefsna er Nordlands største vassdrag. Landskapet er variert, og
spenner fra områder med rolige former til områder med ville og
alpine former. Deler av feltet er klart påvirket av inngrep,
men store deler er også nærmest uberørt av inngrep. Feltet som
helhet må karakteriseres som middels påvirka av inngrep. Vann-
systemet er likevel lite berørt av inngrep. I øst, vest og sør
henger friluftsområdene innen feltet sammen med andre store
naturområder.

Nedbørfeltet er velegnet for en rekke friluftslivsaktiviteter,
også de mer spesialiserte som grotting og rafting. Det utøves
en rekke aktiviteter der, men de vanligste er fotturer,
skiturer, jakt, fiske og bærplukking.

Vefsnas nedbørfelt brukes mest av folk bosatt innen feltet, men
brukes også av personer bosatt i andre deler av fylket, Norge
ellers eller i andre land. Det brukes til turer av ulik
varighet, men brukes nok mest til nærturer, dagsturer og
helgeturer.

Alle tre kommunene har flere viktige friluftsområder, men for
Grane ligger alle disse innen feltet. Vefsn har Korgfjellet og
Herringbotn som andre viktige friluftsområder. For Hattfjelldal
(særlig de bosatt i nordre del av feltet) kan området omkring
Røssvatn/Krutåga være alternative områder. Røssvatn er utbygd
(hvilket trolig reduserer områdets verdi til friluftsliv), mens
det er startet planlegging m.h.t. utbygging av Krutåga.

Alt i alt har Vefsnas nedbørfelt me et stor verdi for

friluftslivet. En kan ikke se at noen av de kjente planer innen
feltet endrer denne vurderingen.

7.2 REISELIV

Det er en rekke reiselivsbedrifter innen feltet. En del av
reiselivsaktiviteten er basert på gjennomfartstrafikk, særlig
langs E6, men en del er også knyttet til bruk av områdets
naturkvaliteter. Det antas at feltet i dag har middels verdi
for reiselivet.

Vassdraget ligger ikke i noen av hovedsatsingsområdene for
reiseliv i Nordland. Det satses imidlertid i en viss grad på
reiselivet. Feltet har store naturkvaliteter, og er lett
tilgjengelig bl.a. via Nordlandsbana og gjennomfartsåra E6. På
bakgrunn av dette antas det at feltet vil få større verdi for
reiselivet i framtida. En samla vurdering tilsier at feltet
har stor verdi for reiselivet.
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Objekt nr. 142

VASSDRAGI INDREVISTEN

1. BELIGGENUEI_DG_ONLAND

1.1 STEDSANGIVELSE

Objektet ligger i midtre del av Ytre-Helgeland og omfatter
vassdrag som har tilløp til Indre Visten, den innerste og
sørøstligste del av Vistenfjorden. Objektet omfatter
vassdragene; Bønnåga, nordre og søndre Austerfjordelva,
Sæterelva, Lakselva og noen små vassdrag. Sæterelva og
Lakselva har tilløp til fjorden via brakkvannsbassengene
Nedrevatnet og Lakselvvatnet.

Det aller meste av feltet ligger i Vevelstad kommune. Mindre
deler av det ligger imidlertid i Vefsn og Brønnøy. I vest
grenser vassdraget til flere små vassdrag, i nord grenser det
til Hundåga, i øst til Vefsna og i sør til
Lomsdalsvassdraget. Vedlegg 1 gir en oversikt over objektet.

1.2 UTSTREKNING

Objektet har en rektangulær form, unntatt i nord hvor det er
noe smalere enn ellers. Indre Visten kommer inn omtrent midt

objektet. Bønnågas nedbørfelt er 46 km2 stort, nordre
Austerfjordelvas er 30 km2 og Lakselvas og Sæterelvas er på
176 km2. Fra fjorden er det ca 10 km gjennom Bønnågas
nedbørfelt til objektets nordgrense. Objektet er 11-12 km
langt rett østover fra Indre Visten. Mot sør er det gjennom
Lakselvas nedbørfelt ca 13 km til Lomsdalsvassdraget.

1.3 ADKOMST


Vassdraget nås bare til fots eller med båt (til Indre
Visten). Det er ett anløp med lokalbåt til og fra Aursletta
på hverdager unntatt lørdag, og det er avganger fra Aursletta
onsdag, fredag og søndag på kveldstid.

I vest er det etter fjorden 13-14 km til den nærmeste grenda,
Visthus. Derfra er det 6 km langs vei til Stokkvågen, som er
ferjested på strekningen Tjøtta-Forvik (Rv. 17). Det er
vanligvis 2 anløp med ferje hver vei til og fra Stokkavågen
daglig.

1.4 EIENDOMSFORHOLD

Det berørte området er i privat eie, bortsett fra en eiendom
i kommunalt eie.
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1.5 BEFOLKNING

1.7.1988 hadde regionen Ytre Helgeland 30085 innbyggere.
Vevelstad kommune hadde da 697 innbyggere, Brønnøy 6843
innbyggere og Vefsn 13236 innbyggere.

Det er bosatt ca 15 personer i Indre Visten på Aursletta og
Bønnåa. I 1980 var det bosatt 33 personer i kretsen
Aursletta/Visten. Kretsen Visthus/Stokka i 1980 138
innbyggere. Kommunesenteret Forvik ligger i kretsen Vevelstad
som i 1980 hadde 325 innbyggere.

2. NATURGRUNNLAG

2.1 BERGGRUNNSGEOLOGI

Bergartene er sure eruptiver av kaledonsk alder. Granittiske
bergarter dominerer i feltet. Bergartene er lyst grålige. De
er kraftig oppsprukne, og har hovedsprekkretning NØ-SV og
SV-SØ.

Vest for de granittiske bergartene finnes det kambrosiluriske
bergarter. De er omdannede sedimentære bergarter som er harde
og motstandsdyktige. Strøkretningen i de kambrosiluriske
beregartene er NNØ-SSV.

2.2 KVARTÆRGEOLOGI

Det er lite løsmasser innen objektet. Store deler av området
må karakteriseres som golde fjellvidder hvor blankskurt berg
og klippeblokker dominerer landskapsbildet.

Det er flere jettegryter i området. Rundt Storstraumen utgjør
de et system, og noen av grytene der er særlig store. De kan
vanskelig være dannet av annet enn smeltevatn fra
innlandsisen under dens nedsmelting.

Noen få hundre meter vest for utløpet av Bønnåga er det flere
grotter lokalisert til kalksteinsganger. Trolig er det flere
uregistrerte grotter innen feltet.

2.3 TOPOGRAFI 

2.3.1 GENERELT


Vassdragene er ikke befart, og beskrivelsen er således bare
basert på andre kilder. Indre Visten er svært trang og smal
terskelfjord der terskelen kun er 3-4 m dyp. Området
kjennetegnes av høgtliggende, vidstrakte fjellpIatåer som
deles opp av dype U-daler som skjærer inn i landet,
hovedsaklig fra vest og sørvest. V-daler forekommer også, men
da ofte i en overordnet U-dal eller i mindre målestokk.

Terrengformasjonene er gjennomgående store. De fleste
fjelltoppene er mellom 750 og 1200 m høge. Fjellene i vest i
området er ikke vesentlig lavere enn fjellene i øst.
Topografien i området er nokså sammensatt. En mengde små
daler og ofte store høgdeforskjeller gir store deler av
området et variert preg.



43

Vanns stemet. Området er rikt på små og mellomstore vatn både
på høgfjellet og i de lavereliggende dalsenkningene. Mange av
vatna ligger i botner formet av isen. De klareste eksemplene
er nordre Vistvatnet (470 moh) og søndre Vistvatnet (555
moh). Elvene er hovedsaklig små og renner for det meste i
stryk og mindre fosser.

2.3.2 BØNNAGA

Denne elva er ca 10 km lang og har sine kilder omkring
Burrienvaere på grensa til Hundåga. Innen feltet er det tre
forholdsvis store vatn, Burriejavrie (570 moh), Krongelvatnet
(353 moh) og øvre Bønnåvatnet (216 moh). Bønnådalen nedenfor
øvre Bønnåvatnet skiller seg landskapsmessig fra resten av
vassdragene til Indre Visten. Topografien i dalen skiller seg
også fra det som er vanlig ved at det p.g.a. elveerosjon er
blitt et utpreget småskalalandskap.

2.3.3 NORDRE AUSTERFJORDELVA

Denne er ca 10 km lang. Den har sitt utspring mellom
Burrienvarerie og Vistfjellet hvor det ligger flere små vatn,
Austerfjordvatnan (506-528 moh).

2.3.4 LAKSELVA OG SETERELVA

De to vassdragene munner ut i Lakseivvatnet som går over i
Nedrevatnet. Disse to brakkvannsbassengene munner ut i Indre
Visten ved Aursletta. På flo sjø går sjøen inn i Nedrevatnet.
Vannstanden i Lakselvvatnet ligger ca 1 m høgere, og vanlig
flo når så vidt inn. Dette vil si dt ved flo sjø får
Vistenfjorden en forlengelse på nesten 5 km (dvs t.o.m.
Lakselvvatnet) som kan traffikeres med mindre båter.

Ved lavvatn dannes to strømmer. Den nederste strømmen ligger
i tilknytning til selve utløpet i fjorden. Ovenfox denne er
et rolig parti på ca 1.5 km (Nedrevatnet) før en kommer til
Storstraumen som dannes ved selve utløpet av Lakselvvatnet.
De spesielle hydrologiske forholdene sammen med områdets
varierte topografi og relativt frodige vegetasjon gjør at
området skiller seg ut fra det som er vanlig innen objeket og
i regionen.

Lakselva er 15 km lang og har i vest sitt utspring i de
golde og nærmest vegetasjonsløse fjellområdene mellom Indre
Visten og Velfjorden. I øst har den sitt utspring i området
mot Lomsdalsvassdraget og indre deler av Sæterelva ved
Vistvatnan, hvor det store Austerdalsvatnet (705 moh) ligger.

De vestlige og østlige elvene danner Laksmarkelva, som er ca
2 km lang og renner ut i Laksmarkvatnet (64 moh). Derfra er
det ca 4 km ned til Lakselvvatnet. Mellom disse vatna går
elva dels i kraftige stryk og dels i roligere partier.

Sæterelva er 16 km lang og har sitt utspring vest for Søndre
Vistvatn (555 moh). Både dette vatnet og nordre Vistvatn (470
moh) er store vatn. Området omkring dem har preg av et stort
avgrenset landskapsrom. Begge vatna ligger i velformede
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botnformasjoner, som igjen ligger i en større gryte
landskapet. Mangelen på skog i fjellområdet gjør landskapet
oversiktlig, og understreker inntrykket av et klart avgrenset
og særpreget landskapsrom omkring Vistvatnan.

øst for Vistvatnan, på grensa til Vefsna, ligger fjelltoppen
Vistmannen (1066 moh). Dette er en meget iøynefallende
formasjon i området. Det finnes høgere topper i området, men
den nær perfekte, runde formen og den frie beliggenheten gjør
at toppen skiller seg ut blant de andre.

Fra Nordre Vistvatn og nordover til øvre del av Sæterdalen
går en nokså særpreget V-dal. Det er først og fremst
dimensjonene som gjør denne dalen spesiell. Nær perfekt og
strak V-form over en lengde på 3-4 km gir sammen med meget
bratte (delvis stup) og høge sider et imponerende inntrykk.

Lengden og den relativt brede dalbunnen gjør at den U-forma
Sæterdalen framtrer som en usedvanlig stor formasjon i
området. De relativt rene formene på fjellene omkring gjør at
hele dalen danner et klart avgrenset landskapsrom.

Blant elvene er de siste 3-4 km av Sæterelva før utløpet i
Lakselvvatnet særpreget for regionen. Elva som er den største

området flyter her rolig over flate partier. Enkelte steder
er det imidlertid kraftige stryk og relativt store fosser med
Faldfossen som den største. Andre fosser er Mølnhusforsen og
Hundklaven. Ned mot Lakselvvatnet er det også flere steder
antydning til meandrering.

2.4 KLIMA

Området har et utpreget maritimt influert klima. Temperaturen
om sommeren kommer sjelden over 25 C, og om vinteren er det
aldri kaldere enn - 15 C i de lavereliggende områdene, mens
det høgere oppe kan bli -25 C. Antall dager med

minimumstemperatur under 0 C varierer fra ca 100 til ca 150,
og antall dager under -10 C varierer fra ca 5 til ca 10.
Arsnedbøren ligger normalt på ca 1400 mm, men variasjonene
innenfor området er store.

2.5 VEGETASJON


F'ellområdene i Indre Visten har stort sett en meget fattig
vegetasjon, og er over store områder vegetasjonsløse eller
dekket med lav og moser. Dalene kan derimot være frodige. Ned
mot Indre Visten finnes både gran og furu i tett bestand. Opp
mot tregrensa dominerer glissen bjørkeskog.

Det er stort innslag av bjørk i Bønnådalen. Ei almeli i
nordenden av Nedre Bønnavatn har høgt artsinnhold, og
betraktes som verneverdig. Ei li med hassel og alm langs
fjorden vest for Bønnådalen er også av stor botanisk
interesse.

De lavereliggende deler av Lakselvdalen er frodig med gran-
og lauvskoger (bjørk). Høgere opp overtar furuskogen på
fattig mark.
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De 3-4 nederste km av Sæterelvas nedbørfelt er frodig med
storvokst granskog, furuskog og bjørkeskog. Langs vannkanten
mellom Sæterelva og Sannan finnes en interessant vegetasjon
med blant annet saltplanter. Sæterdalen har også store
myrområder med en karakteristisk flora.

2.6 NATURGEOGRAFISK REGIONINNDELING

Ifølge Samla Plan ligger området i naturgeografisk region 36,
"Nordland, Troms og Lapplands høgfjellsregion", underregion
"Børgefjell og lågfjellsområdene i vestre Lappland". Skogs-
områdene i Visten kan regnes til "Møre og Trøndelags kyst-
skogregion, Fosen-Brønnøytypen (region 39 b).

3 . EAVIRKNING

3.1 EKSISTERENDE INNGREP I NEDB RFELTET

Fast bosettin o 'ordbruk
Det er bosatt ca 15 personer innen eller svært nær
nedbørfeltet, ved Aursletta og Bønnåa. Lenger inne i området
er det i dag ikke fast bosetting.

Eiendommen Laksmark ble drevet fram til 1947. Området Sæteren
ble fraflyttet for 20-25 år siden, og det har ikke vært
fastboende i det området siden da. På Bønnåaeiendommen drives
det med sau i kombinasjon med skogbruk.

Skogbruk

Skogen har alltid hatt stor betydning for næringsgrunnlaget i
området. I dag er 3 små sagbruk i bruk i Indre Visten. Disse
utnytter virke fra skogene i området. Skogen drives i
Bønnådalen, Sæterdalen, Lakselvdalen og områdene rundt
Nedrevatnet. Skogen omkring Laksmark ble drevet fram til 1973
da eiendommen ble fraflyttet.

H tter Fritidshus
Utenfor de bebygde områdene på Aursletta og Bønnåa viser M
711 kart 2 naust eller buer, 5 våningshus (fraflyttet) og 9
hytter.

Veier

M 711 kart over området viser en ca 2 km lang vei i utkanten
av nedbørfeltet ved Aursletta.

Reindrift

Objektet ligger sentralt i reinbeitedistrikt 17, Kvitfjell,
som brukes sammen med distrikt 16 Brønnøy. Brønnøy/Kvitfjell
hadde i 1984 en driftsenhet på ca 500 rein.

Kraftlinier

En 132 kv kraftlinje er ført gjennom sørvestlige deler av
objektet. Den følger Laksmarkelva og Lakselva, går vest for
Laksvatnet/Nedrevarnet og ut av feltet sørvest for Aursletta.
Det er rester av strøm-/telefonlinjer fra Aursletta til
Lakselv, Sannan, Sætra og Laksmark.
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3.2 VASSDRAGETS GRAD AV PÅVIRKNING

De høgereliggende fjellområdene er praktisk talt upåvirket av
inngrep. De nedre deler av dalene har spredt spor etter
tidligere jordbruk. Fast bosetting er det i dag bare på
Bønnåa og Aursletta. Den 132 kv kraftlinja er ellers det
største kulturinngrepet i området. Feltet som helhet kan
karakteriseres som lite påvirket av inngrep. Foreliggende
opplysninger tyder på at vannsystemet er nærmest upåvirket av
inngrep.

4. ERILUE1SLIY

4.1 VASSDRAGETS EGNETHET FOR FRILUFTSLIV

4.1.1 TILGJENGELIGHET

Objektet er forholdsvis vanskelig tilgjengelig. Det er ikke
veiforbindelse inn i området. Den naturlige innfallsporten
til området er med båt til Indre Visten. På flo sjø er det
mulig å kjøre mindre båter opp i Lakselvvatnet. En kommer
imidlertid også inn i området fra Eiterådalen i Vefsn, men
terrenget er bratt og ulendt.

4.1.2 FYSISK EGNETHET

Feltet er en del av et stort, og i stor grad urørt, område
med stor variasjonsrikdom. De mange elvene kan skape
barrierer i sommmerhalvåret. Feltet må likevel sies å være
godt egna for fotturer, skiturer, jakt og fiske (bl.a.
flerdagers vandreturer) og bær- og sopplukking.

Vannveiene i området er trolig generelt for små eller for
strie til at vannbaserte friluftslivsaktiviteter kan vokse
fram. De nedre delene av Lakselva/Sæterelva (med vatna) er
likevel muligens egna for vannbaserte aktiviteter (bruk av
båt/kano/seilbrett).

4.1.3 TILRETTELEGGING

H tter fritidshus
Det er private hytter/fritidshus i området. Noen av de
nedlagte gårdsbrukene fungerer som fritidshus.

Stier 

Det er en delvis oppmura sti ved Lakselvvatnet. M 711 kart
viser umerka stier fra Bønnåa til Bønnåvatnet, fra
Lakselvvatnet til Laksmarka og fra Sæterelva til Sætra.

Andre tiltak
Elgjakta drives enten av grunneierne selv, eller leies ut til
faste jaktlag. Vi kjenner ikke til hvordan småviltjakta er
organisert.

Det er ikke organisert fiskekortsalg i Bønnågavassdraget, men
grunneierne gav i hvertfall i 1984 tillatelse til stangfiske
ved forepørsel. Om dette er vederlagsfritt er ikke kjent.
Almennheten har en viss adgang til fiske i Lakselva og
Sæterelva.
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Hvert år arrangeres en turmarsj (Sjøbergmarsjen minnemarsj
fra 2. verdenskrig) fra Visten over til Eiterådalen i Vefsn.

Brønnøysund og omegn Turistforening har beskrevet (og grovt
kartfestet) fire ruter i Lakselvas/Sæterelvas del av området.

4.1.4 FISK

B nnå avassdra et
ørreten er eneste fiskeart i dette vassdraget, og den finnes
i Bønnåga. Elva har gode oppvekst biotoper. I nedre Bønåvatn
er det en overtallig bestand av ørret. I øvre Bønåvatn er det
en spesielt fin ørretbestand av meget god kvalitet.
Reproduksjonsmulighetene i vatnet er begrensede. I Kongelvatn
er det ørret av god kvalitet, men fiskebestanden er
sannsynligvis tynn. Det er begrensede reproduksjonsmuligheter
der.

En rekke vatn i nedbørfeltet er trolig fisketomme.

Lakselva o Sæterelva.
De to nederste vatna i vassdraget, Nedrevatnet og Lakselvvatn
tjener delvis som oppvekstområder for sjøørret og sjørøye.
Det er ingen reproduksjonsmuligheter for ferskvannsfisk der.
Det er påvist saltvannsfisker som torsk, lyr, hyse, sei,
flyndre og sild.

Lakselva har bestander av laks, sjøørret, sjørøye og
stingsild. Elva har meget gode gyte- og oppvekstområder for
disse artene. I de øvre delene er det gode fiskeplasser.

Laksmarkvatnet har en overtallig bestand av røye av dårlig
kvalitet, en tynn bestand av ørret av god kvalitet, en liten
bestand av laks og sjørøye og en god bestand av sjøørret.
Stingsildbestanden er stor.

I Laksmarkelva og Tøimelva er det bestander av laks og ørret.
Det er gode oppvekst- og gytemuligheter i begge eivene.

I n. østerdalselva er det bestander av ørret. Det er gode
oppvekstmuligheter i de nederste 2-3 km av elva. Laks og
sjøørret kan gå ca 2 km opp i elva. østerdalsvatnet er trolig
fisketomt.

Sæterelva er lakseførende ca 1 km. Bestanden er liten, men
sjøørretbestanden er stor. Det er også en liten bestand av
sjørøye og ørret.

1 de ikke-lakseførende deler av elva er det kun
innlandsørret. Bestanden er middels. Det er ikke påvist fisk
i nordre og søndre Vistvatn.

4.1.5 VILT


Her omtales bare de tradisjonelt jaktbare artene. Elg har
fast tilhold i området hele året. Det er også en liten
bestand av rådyr. I vinterhalvåret er den fast ved Aursletta
og ved Bønnåa. I sommerhalvåret brukes Sætermarka en del.
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Det er en liten bestand av storfugl i Sæterdalen. Orrfugl er
noe mer utbredt. Lirype og fjellrype har gode bestander.
Søndre dalsida av Sætermarka, Kalvdalen og øvre del av
Bønnådalen ansees som de viktigste lirypeområder, særlig i
vinterhalvåret. Området rundt Vistvatnene brukes av
fjellrypa. Det er muligens en liten bestand av jerpe.

4.1.6 BÆR/SOPP


Bær og sopp finnes i området, men vi har ikke data som gir
grunnlag for ytterligere beskrivelse av forekomstene.

4.2 OPPLEVELSESMULIGHETER

4.2.1 LANDSKAPSKVALITETER

Områdets topografi kjennetegnes av høgtliggende, golde
fjellvidder oppdelt av dype U-daler. Formasjonene er
gjennomgående store, og dalsidene er delvis bratte med
rasskrenter.

Topografien i området er nokså sammensatt. En mengde små
daler og ofte store høgdeforskjeller gir store deler av
området et variert preg. Dette er typisk for regionen. Det er
imidlertid noen områder som skiller seg ut som særpregede:

Bønnådalen nedenfor øvre Bønnåvatn har et småskalalandskap
med en mangfoldig og vekslende vegetasjon, bl.a. kalkkrevende
planter, en almeli og vegetasjon som er preget av tidligere
seterdrift.

Området mellom Aursletta og Lakselvvatnet har spesielle
hydrologiske forhold, som sammen med en variert topografi og
relativt frodig vegetasjon har meget stort opplevelsesverdi.

I nedre deler av Sæterdalen, medregnet Sannan, er det et
stort landskapsrom. Elva renner der rolig, dels i meandere,
men også med flere markerte stryk/fosser. I dette området
finnes også en interessant vegetasjon.

I indre deler av Sæterelva finner en både en markert 3-4 km
lang V-dal, Vistvatnan som ligger i et markert
landskapsrom, og den iøynefallende, runde fjelltoppen
Vistmannen.

De høgereliggende fjellområdene er praktisk talt upåvirket av
inngrep. De nedre delene har spredete spor etter tidligere
jordbruk. I Bønnådalen, Sæterdalen, Lakselvdalen og områdene
rundt Nervatnet drives skogen fremdeles. Fast bosetting er
det i dag bare på Aursletta og Bønnåa. En 132 kV-kraftlinje
er det største kulturinngrepet i området.

Indre Visten-området, særlig en del enkeltområder, har stor
variasjonsrikdom.
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4.2.2 KULTURMINNER

Det er gravhauger fra jernalderen ved Bønnåga og Aurrsletta.
Det er opplysninger om at det skal være fangstgroper i
utmarka. Ovenfor Bønnåga er det en overgrodd fangstplass fra
bosetting i nyere tid, Klemmedjorden, hvor det er funnet
krittpiper.

Et særpreget kulturinngrep i området er gangstien til
Lakselvvatnet forbi Storstraumen. Denne er flere steder muret
opp på det glatte berget og forsynt med rekkverk. Stien er
med på å gjøre det fra før svært interessante området meget
opplevelsesrikt. Det har gått flere gamle ferdselsveier
gjennom området mellom Indre Visten og Vefsn.

Det finnes en rekke kulturminner fra samisk reindrift. Det
har vært en samisk teltplass ved Nordre Vistvatn, og ved
Søndre Vistvatn har en av tangene blitt brukt som merkeplass
for rein. Ingen av disse stedene har i dag spor etter de
tidligere aktiviteter. Eneste kjente synlige spor etter
samisk aktivitet i området er den såkalte kvilesteinen
(oppmurt av stein) mellom Nordre og Søndre Vistvatn. Det er
også kjent flere andre samiske kulturminner fra området.

Ved utløpet av Bønnåa står et sagbruk med nesten inntakt
system for vasshjuldrift. Eieren har planer om å gjenoppta
vasshjuldriften,

4.3 DAGENS BRUK AV OMRÅDET

4.3.1 BRUKERTALL

Vinterstid brukes området knapt til friluftsliv (det nevnes
størrelsesorden 4-5 personer). I barmarks erioda brukes
hyttene/fritidshusa noe, anslagsvis av 20-30 personer på det
meste. Området brukes også noe utover dette, men må som
helhet sies å være lite brukt (uten at det kan gis noen
totaltall for bruken i barmarksperioda).

4.3.2 BRUKERGRUPPER

Brukerne er særlig fra Vevelstad kommune eller andre deler av
fylket. Befolkningen i kommunen er nok de som bruker området
hyppigst. Sommerstid er det en del feriegjester på hyttene og
på noen av de nedlagte gårdsbrukene i området. De fleste av
disse sommergjestene er utflyttere eller etterkommere av
disse.

4.3.3 FUNKSJON FOR BRUKERNE

Feltet brukes til nærturer, dags-, helge- og ferieturer.
Helge- og ferieturer er trolig vanligst.

4.3.4 UTFARTSSTED


Dagsutfarten til området legges naturlig nok til området
rundt Aursletta, men enkelte tar også turen opp strømmene til
Lakselvvatnet.
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4.3.5 AKTIVITETER

Det utøves en del aktiviteter innen nedbørfeltet. De
vanligste er nok fotturer, bærturer, fisketurer og jakt, og
flere av dem utøves i sammenheng. Mye av aktiviteten er
lokalisert til de lavereliggende dalområdene.

Minimalt med innkvarteringsmuligheter medfører at de fleste
som er på flerdagersturer i stor grad overnatter i friluft.

5. REISELIM

5.1 ORGANISERING KOMMUNAL SATSING PÅ REISELIV

Vevelstad kommune er med i Sør-Helgeland reiselivslag.

Kommunens generalplan er gammel (fra 1977). Under kap.
Næringsliv og sysselsetting skrives det bl.a. følgende om
utmarksnæring (s. 64): "Jordbruket i Visten bør kunne få
attåtnæring ved salg av jakt- og fiskekort, ved hyttebygging,
hytteutleie og vedlikehold og renovasjon i hytteområder. Det
utpekes hytteområder i Visten. Kommunen søker kontakt med
grunneierne og er behjelpelig med planlegging."

5.2 REISELIVSBEDRIFTER

Det er ingen reiselivsbedrifter i nedbørfeltene. Nærmeste
bedrift er "Naustloftet kafe og Forvikgåren", en gjestegård
med 12 senger.

5.3 ATTRAKSJONER OG AKTIVITETER

I brosjyra "Sør-Helgeland sommerens nye reiselivsmål" er
Vistenfjorden karakterisert som "Norges vakreste og reneste
fjord", og det reklameres med fiskerike elver og vatn innerst
i fjorden. Sjøbergmarsjen omtales også spesielt. Denne
arrangeres i august hvert år, og går fra Visten til
Eiterådalen i Vefsn.

brev fra Sør-Helgeland reiselivslag nevnes Sjøbergmarsjen
og at nedbørfeltene er egnet for "villmarksturisme". Som
spesielle reiselivsmål/severdigheter nevnes:

et minnesmerke ikke langt fra utløpet av nordre
Austerfjordelva.
blandingen av ferskvatn/sjøvatn (brakkvann) i Lakselvvatnet
Fallforsen
utsikten fra Finnknefjellet og Visttinden

I brev fra kommunen nevnes det også at området generelt har
flott natur, at det er laks og ørret for sportsfiske og at
det er jettegryter i området.

Det arrangeres faste fjordcruise til bl.a. Vistenfjcrden.
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5.4 OMRADETS VERDI FOR REISELIVET I DAG

Ifølge brev fra både reiselivslaget og kommunen har
vassdragene til Indre Visten i dag liten betydning for
reiselivet.

6. ELANSIIDASJONEN

6.1 OVERORDNA KOMMUNALE AREALPLANER

For området Visten og Kilvågen står det følgende
Generalplanen: "Generalplanutvalget ser det ikke påkrevet å
peke ut andre områder enn strandplanområder. Ordninger for
bebyggelse for fast bosetting og for næringslivet må kunne
løses etterhvert som behov oppstår. Generalplanutvalget ser
det som viktig at nødvendige dispensasjoner blir gitt, på
betingelse av at konflikter med områder nevnt i kapittel 3.2
(ressursforvaltning, kultur- og miljøvern - min kommentar)
ikke blir opprettet."

6.2 VERNEPLANER

Det er ingen verna områder innen feltet. Statens Naturvernråd
har foreslått at området Lomsdal-Visten blir nasjonalpark.

6.3 ANDRE PLANER NSKER FOR OMRADET

6.3.1 FYLKESKOMMUNAL SATSING PA REISELIV

Sør-Helgeland er ett av de fire geografiske satsingsområdene
for reiselivsnæringa i Nordland. Ifølge reiselivsplan for
Nordland er området valgt fordi fordi det har meget gode
naturmessige forutsetninger (bl.a. en svært attraktiv skjær-
gård) og fordi det er behov for nye arbeidsplasser.

I reiselivsplanen anser en markedspotensialet for de aktuelle
naturbaserte produktene (skjærgård, båter, fjell, fiske o.1.)
for å være det internasjonale markedet. Det legges opp til at
en over tid vil utvikle reiselivsnæringa til en av de mest
betydningsfulle næringene i distriktet.

6.3.2 PLANER FOR FRILUFTSLIV REISELIV

I Generalplanen for Vevelstad står det følgende om fritidshus
innen/og nær vassdragene i Indre Visten (s. 41): "Det vil
også være muligheter for oppføring av hytter på eiendommene
Aursletta, Austerfjord og Bønåen i forbindelse med driften av
disse eiendommene.

Fra Ytre Kilen/Aunholmen til Nervatnet, på begge sider av
Vistenfjorden, vil det ikke bli tillatt fradeling av
enkelttomter til hytteformål. Grunneierne i det aktuelle
området har anledning til å søke om å få regulert hyttetomter
hvis dette er ønskelig.

Fra utløpet av Nervatnet v/Aursletta, langs vassfaret oppover
til Sætra, og på eiendommene Sætra, Lakselv, Laksmark og
Sannan vil det bli totalt forbud mot fraskillelse og leie av
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hyttetomter, med unntagelse fra de bebygde tomtene på
eienommen Lakselv som bør fraskilles."

Brønnøysund og Omegn Turistforening har følgende planer for
videre aktivitet i Indre Visten:

Arbeide for å gjøre de eksisterende hytter/hus
tilgjengelige for leie
Egen informasjon om turmuligheter i Indre Visten
Gi tilbud om turer i området Hundåla-Visten-Lomsdal-Tosbotn

7. SAMMENDRAGLKONKLUSMN

7.1 FRILUFTSLIV

Topografien i Indre Visten kjennetegnes av høgtliggende,
golde fjellvidder oppdelt av dype daler (som kan være
frodige). Innen området er det en nokså sammensatt topografi,
og en mengde små daler og ofte store høgdeforskjeller gir et
område med stor variasjonsrikdom. Områdene omkring Bønnåga,
Lakselvvatnet og Sæterelva framheves særlig.

Vassdragene må som helhet karakteriseres som lite påvirket av
inngrep, og er en del av et stort urørt fjellområde. Deler av
det er foreslått som nasjonalpark.

De mest aktuelle formene for friluftsliv innen området er
fotturer, skiturer, bærturer, bading, roing, padling,
seilturer, fiske og jakt. Det er særlig godt egna for
flerdagersturer i villmark.

Området brukes nok i dag mest til fotturer, bærturer,
fisketurer og jakt. Det er relativt få personer som bruker
det, og de fleste kommer fra Vevelstad kommune eller andre
deler av fylket. Helgeturer og ferieturer er trolig vanligst.

De få personene som er bosatt aller nærmest objektet har
neppe alternative områder. Trolig er det også få alternative
områder for større deler av Vevelstads befolkning. For Ytre-
Helgeland som helhet kan Lomsdalsvassdraget være et
alternativ.

Ved verdivurderingen legges det særlig vekt på at området har
store opplevelseskvaliteter, at store deler av det er uberørt
av inngrep og at det har naturmessige kvaliteter som gjør at
det er foreslått som nasjonalpark.

Alt i alt må området sies å ha me et stor verdi for
friluftslivet.

7.2 REISELIV

Det er ingen reiselivsbedrifter innen eller nær feltet, og
det ligger avsides i forhold til den mest brukte
gjennomfartsveien, nemlig kystriksveien. Vassdragene i Indre
Visten har i dag liten betydning for reiselivet.

Vassdragene ligger i ett av hovedsatsingsområdene for
reiseliv i Nordland. Generalplanen (fra 1977) nevner litt om
reiseliv som attåtnæring i jordbruket. Fra kommunen og
reiselivsnæringa antas det at vassdragene i Indre Visten i
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framtida vil få større betydning for reiselivsnæringa.

Området har store naturkvaliteter, men ligger noe avsides.
Det har trolig sitt største potensiale innen
villmarksturisme og muligens i tilknyttning til cruisefarten
på Vistenfjorden. Det antas å ha stor verdi for reiselivet i
framtida. Totalt gis vassdraget stor verdi for reiselivet.
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Objekt nr. 143.

HÆSTADVASSDRAGET

1. BELIGGENUEIDG_OHLAND

1.1 STEDSANGIVELSE

Hæstadvassdraget ligger i Dønna kommune på Ytre Helgeland.
Vassdraget ligger på søndre del av øya Dønna (135 km2), den
største øya i kommunen. Dønna er en av de største øyene på
Helgelandskysten. Vassdraget grenser i nord til det noe
mindre Straumavassdraget.

Vedlegg I viser et kart over vassdraget og tilgrensende
områder.

1.2 UTSTREKNING

Mye av topografien på Dønna er orientert i SV-NØ retning.
Også Hæstadvassdragets nedbørfelt er orientert i den
retningen. Avstanden fra Høgtuven lengst i SV til
Bjølnesfjellet lengst i NØ er 7 km. Nedbørfeltet kan
landskapsmessig deles i Hæstadmarka og Hæstadelvområdet.

1.3 ADKOMST

Utløpet av vassdraget krysses av bilvei og kan således nås
med bil fra resten av øya, også fra Bjørn som er ferjested
til Sandnessjøen i Alstahaug kommune. På hverdager er det ca
10 ganger daglig ferje forbindelse hver retning mellom Bjørn
og Sandnessjøen. På helgedager er det 5-7 daglige
forbindelser hver vei. Ferja tar 25-30 minutter.

Vassdraget kan også nås til fots fra gårdene og grendene
omkring det, bl.a. fra Bjørn og rv 809 som går nordover øya
fra Bjørn og forbi bl.a. Solfjellsjøen.

1.4 EIGENDOMSFORHOLD

Hæstadvassdragets nedbørfelt eies av en person.

1.5 BEFOLKNING


Pr. 1.7.88 var det bosatt 1858 personer i Dønna kommune.
Kommunesenteret Solfjellsjøen ligger 4-5 km nord for nedbør-
feltet. Grenda Bjørn ligger ca 1 km øst for nedbørfeltet.
Hæstad grenda ligger ved vassdragets utløp i sjøen.

1.11.1980 var det bosatt 344 personer i grunnkretsen
Solfjellsjøen, 150 personer i grunnkretsen Bjørn/Berfjord og
104 personer i Hæstad krets. Alstahaug kommune hadde 1.7.88.
7537 innbyggere. Det er bosatt 30085 personer i regionen Ytre
Helgeland (etter Nordland Fylkeskommune sin inndeling).



2. SAIURGRUNNLAG

2.1 BERGGRUNNSGEOLOGI 


Berggrunnen i nedbørfeltet består av glimmerskifer og
glimmergneis.

2.2 KVARTÆRGEOLOGI

2.3 TOPOGRAFI 


Hæstadmarka utgjør den største og mest særpregede delen av
nedbørfeltet. I SV avgrenses området av tindene/toppene
Høgtuven (736 moh) og Hæstadtind (701 moh). Fra disse avtar
høgdenivået til åser i 200-250 m nivå i de andre retningene.
Dette er så høge åser at et opphold inne i området gir en
følelsen av å være i et rom, hvor det ikke er kontakt med
havet. Landskapet inne i rommet er småkupert med knauser,
myrer og t/e mellomstore vann.

Hæstadelvområdet strekker seg fra Babylonvatnet (52 moh) ned
til elvas utløp i havet ved Hæstad kirke. I øst er delområdet
avgrenset av en rekke knauser/åser i nivået ca 60 - 160 moh,

vest av åsen Baklifjellet. Innen området er det flere
mindre knauser.

Hæstadvassdra et har sine kilder i østhellinga av Høgtuven. I
Hæstadmarka renner elva gjennom de to vannene Stakkenden (67
moh) og Matstuvatnet (63 moh) før det når Babylonvatnet, hvor
Hæstadelva har sitt utspring. Den renner med varierende
hastighet, og har noen steder skåret seg litt ned. Det er
noen mindre fosser/bratte stryk i elva. Storforsen som ligger
noen hundre meter nedstrøms Babylonvatnet er den største (ca
5 m høg).

2.4 KLIMA

Vi har ikke meteorologiske observasjoner fra nedbørfeltet
eller nærliggende områder. Informanter forteller imidlertid
at det vinterstid er godt med snø i Hæstadmarka, og at det er
snødekket og skiføre i dette området mens det er bart og full
vår ved havkanten.

2.5 VEGETASJON 


Både Høgtuven Hæstadtind og de åsene som omkranser
Hæstadmarka er vegetasjonsløse på toppen. Store deler av
landskapsrommet er dekket av skog. Lauvskogen er vanligst i
de østlige delene, særlig bjørk. Men det finnes også osp og
selje. Furu finnes på tørrere områder, og blir vanligere mot
de vestlige delene. Der skal det finnes furutrær av anselige
dimensjoner. Gran er plantet i nordøstre del av feltet.

Hæstadelvområdet er de omkransende åser/knauser og flere
mindre knauser innen området i stor grad vegetasjonsløse på
toppen. Innen området er det imidlertid noe lauvskog, særlig
bjørk, på gunstige lokaliteter. Det er også et lite furuholt

den nedre delen.



2.6 NATURGEOGRAFISK REGIONTILH RIGHET

Naturgeografisk tilhører nedbørfeltet region 42 a, Nordlands
kystalpine region, underregion kysten Alstahaug Gildeskål.
Dette er fjellrike områder med topper opp i vel 1000 m og
tindetopografi.

3. INSGREE

3.1 EKSISTERENDE INNGREP I NEDB RFELTET

Fast bosettinc
Innen nedbørfeltet er det fast bosetting omkring veien som
krysser nedbørfeltet. Det bor anslagsvis maksimalt 50
personer innen eller svært nær nedbørfeltet.

Jordbruk 

M 711 kartet viser tre gårder ved nedbørfeltets aller
nederste del. Det beiter sau i nedbørfeltet.

Skogbruk 

Det hogges noe bjørk (til ved) i østlige deler av marka, og
det tas ut anslagsvis 35 favner pr. år.

Reindrift 

Anslagsvis 1000 - 1500 tamrein oppholder seg i området fra
oktober til april.

H tter Fritidshus
Det er to hytter (private) ved den østlige delen av
Matstuvatnet.

Veier 

Det er traktorvei øst for Hæstadelva, fra Hæstad til
Babylonvatnet. Veien berører selve elva der den krysses ved
utløpet fra Babylonvatnet. Noen myrer er grøftet i
forbindelse med veien. Det er mulig veien nå går noe forbi
Babylonvatnet.

Veien vestover fra Bjørn krysser nedbørfeltet ved Hæstadelvas
utløp i havet.

Massetak 

Ifølge informant er det et massetak like innenfor gårdene på
Hæstad.

Kraftutb in kraftlin.er
En høyspentledning krysser nedbørfeltet like nord for Hæstad
kirke. En annen går gjennom den østlige delen av Hæstadelv-
området.

3.2 VASSDRAGETS GRAD AV PAVIRKNING

Hæstadmarka er stort sett uberørt. Hæstadelvområdet preges
derimot noe av inngrep. Vannsystemet er nesten upåvirket.



4. ERILDEISLIY

4.1 VASSDRAGETS EGNETHET FOR FRILUFTSLIV

4.1.1 TILGJENGELIGHET

Feltet kan nås fra veien som går langs sørsida av Dønna og
krysser feltet ved dets munning, og fra rv 809. Det er 1-2 km
gangavstand fra veiene til feltet og lett terreng å gå i.
Feltet er således lett tilgjengelig når en er på Dønna.

4.1.2 FYSISK EGNETHET

Hæstadmarka er kommunens største sammenhengende frilufts-



område. I nord grenser den til Straumamarka (2200 dekar) som
også er lite berørt av inngrep. Det er flere middelstore vatn
området, noen bekker og selva Hæstadelva. Det er skiføre i

området vinterstid.

Lite stier og en del myr kan gjøre det litt tungt å nå særlig
de indre delene av området. Generelt må en vel likevel si at
området har et lett turterreng, og er egnet for en rekke
aktiviteter, bl.a. turgåing, jakt og fiske.

I Hæstadelva, like ovenfor bebyggelsen på Hæstad, er det en
kulp som er velegnet til bading. I tilknytning til kulpen er
det en grasbakke med gode muligheter til solbading og
opphold. Vannene kan også brukes til bading.

4.1.3 TILRETTELEGGING

Parkerincs lass
En parkeringsplass i tilknytning til Hæstad kirke kan godt
brukes som utgangspunkt for turer i vassdraget.

Hytter 

Det er to hytter ved den østlige delen av Matstuvatnet.

Overnattincsbedrifter
Det er ingen reiselivsbedrifter innen, eller svært nær,
Hæstadvassdragets nedbørfelt. Imidlertid er det en uregulert
campingplass på Bjørnsfjell, ca 1 km NØ for nedbørfeltet.
Denne benyttes under Bjørnsmarkedsarrangementet i juli hvert
år. Det er satt opp 1 campinghytte for utleie vis a vis
campingplassen.

Den eneste reiselivsbedriften på Dønna er "Dønna
Turistsenter". Denne ligger på Stavseng, nord på øya, og har
10 senger.

Merka stier 

Det er ingen merka stier inn i eller innen nedbørfeltet.
Flere umerka stier leder imidlertid inn i det, både fra sør,
øst og nord. Hver sommer arrangerer Lions en turmarsj gjennom
området, og det merkes en løype spesielt for dette
arrangementet.



Merka 1 er
Det er ikke merka skiløyper hverken inn i, eller innen
nedbørfeltet. Grunneieren bruker snøscooter i området
vinterstid. En del av scootertraseene brukes til skiløype, i
blant kjøres det også spesielt opp løyper med scooter.

Andre tiltak
I barmarksperioden gir traktorveien fra Hæstad lett adkomst

inn i området fra sør. Bruken av området har økt etter at
veien kom.

Småviltjakt etter avtale med grunneier. Jakttid 10.9.-28.2.
Fiske etter avtale med grunneier. Til nå har alle fått lov

til å fiske.
Det har til nå vært mulig å plukke bær uten direkte

godkjennelse fra grunneier.

4.1.4 FISK


Det er aure både i elva og vannene. På stor vannføring går
sjøaure opp til Storforsen. Vannene er overbefolka, og
gjennomsnittstørrelsen på fisken er 200-300 g.

4.1.5 VILT


Av småvilt finnes hare, og fjellrype og orrfugl.
Bestandene svinger, men artene er generelt tallrike.
Fjellrypa finnes i områdene opp mot Hæstadtind. Elg streifer
i nedbørfeltet, men det er ikke elgvald der. Det er noen
rådyr i området.

4.1.6 BÆR/SOPP


Det er både skogsbær og molter innen feltet.

4.2 OPPLEVELSESMULIGHETER

4.2.1 LANDSKAPSKVALITETER

Hæstadvassdragets nedbørfelt har store landskapsmessige
opplevelseskvaliteter. Disse er særlig knyttet til det
største delområdet - Hæstadmarka, som er lite berørt av
inngrep. Landskapet der strekker seg fra et par høge
tinder/topper til lavereliggende småkuperte områder med vatn
og myrer.

Hæstadmarka omkranses av fjell på alle kanter, og er i stor
grad skogkledd, særlig med mye furu. Det gir dette
landskapsrommet et særpreg, som minner mer om innlands-Norge
enn en øy på Helgelandskysten. Vatna i marka gir ekstra
variasjon i landskapet.

4.2.2 KULTURMINNER

Det er ingen kjente kulturminner i Hæstadvassdraget.
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4.3 DAGENS BRUK AV OMRÅDET

4.3.1 BRUKERTALL


Vi har ikke tall for den totale bruk av området.

4.3.2 BRUKERGRUPPER

Brukerne i barmarksperioda er bosatt på Dønna eller i andre
deler av fylket, bl.a. Sandnessjøen, Leirfjorden, Mosjøen og
Mo i Rana. Også en del folk som er utflyttet bruker området
sommerstid. De fleste brukerne vinterstid er bosatt på Dønna.

4.3.3 FUNKSJON FOR BRUKERNE

I barmarksperioda brukes området både til nærturer, dagsturer
og helgeturer. Vinterstid brukes området stort sett bare til
dagsturer.

4.3.4 UTFARTSSTEDER

Det er en del ferdsel inn i området fra veien ved Hæstad
kirke.

4.3.5 AKTIVITETER

barmarks erioden brukes området til fotturer, fiske-, bær
og soppturer, jakt, turorientering og bading. De vanligste
aktivitetene på den tida av året er fotturer, fiske og
generelt opphold i naturen. Det er særlig de østlige delene,
områdene omkring vannene, som brukes i barmarksperioden. Det
er vanlig å ligge i telt inne ved vannene, og mange
tilbringer lyse, fine sommernetter der.

Nedbørfeltet brukes mye til skiturer vinterstid, særlig
påska og på ettervinteren. Om våren er det en fin kontrast
mellom å gå på skitur i Hæstadvassdraget og våren som er
kommet nede ved sjøen. Det er litt isfiske på vannene.

Fiske

Vannene, særlig Matstuvatn og Stakkenden, er de mest brukte
fiskestedene.

Bading

Det er særlig populært å bade i den nevnte kulpen i nedre del
av elva, men det bades også i vannene.

Jakt

Totalt er det bare 4-5 personer som får tillatelse til å
jakte i Hæstadvassdragets nedbørfelt. Disse jakter særlig på
rype.



Skiturer

Vinterstid brukes større deler av området enn sommerstid,
bl.a. er det vanlig med skiturer til Tindskogen og botnen
under Hæstadtind.

REISELIM

5.1 ORGANISERING KOMMUNAL SATSING PA REISELIV

Dønna kommune har definert reiseliv som ett hovedsatsings-
område. Kommunen er anbefalt å gå sammen med andre kommuner
Midt-Helgeland reiselivslag.

Kommunen er med i prosjektet "Sagaveien", som er
markedsføring av en bilrute mellom Dønna på Helgelandskysten
og ørnskjoldsvik ved østersjøkysten. På denne strekningen er
en del steder markedsført som spesielt severdige.

5.1.1 REISELIVBEDRIFTER

Det er innen bedrifter innen feltet, eller nær det. Se
forøvrig pkt. 4.1.3.

5.1.2 ATTRAKSJONER OG AKTIVITETER

Hæstadvassdragets nedbørfelt blir ikke spesielt markedsført
som et reiselivsmål. Det er imidlertid absolutt severdig.

For Dønna som helhet er naturen i seg selv ett av de store
reiselivsmålene. Andre reiselivsmål (severdigheter) på Dønna
er bl.a. Nordvestkapp, Akvikhelleren og vikingegraver på
Glein.

Bjørnsmartn arrangeres hvert år. Dette er kommunens største
arrangement, også med tanke på reiseliv. På denne martn
presenteres kystkulturen og Dønna kommune.

5.1.3 OMRADETS VERDI FOR REISELIVET I DAG

Hæstadvassdraget har i dag ikke direkte betyning for reise-
livsnæringa.

ELANSIMASJONEN

6.1 OVERORDNA KOMMUNALE PLANER

Generalplan for Dønna er den vassdragsnære delen av
Hæstadelvområdet avmerket som viktig "jordbruksområde". Store
deler av Hæstadmarka er avsatt som "lokalt fri - og
naturområde", og det står bl.a. følgende om området:

"Mye benyttet som utfartsområde. Hyttebygging bør ikke
tillates. Det er behov for kultivering av elv og fiskevann,
etablering av turløyper og oppsetting av hytte til felles
benyttelse"



6.2 VERNEPLANER


Det er ingen verna områder innen feltet, og det er ikke kjent
forslag om vern der etter naturvernloven.

6.3 PLANER NSKER FOR OMRADET

6.3.1 FYLKESKOMMUNAL SATSING PA REISELIV

Dønna kommune ligger ikke innen fylkets hovedsatsingsområde
eller noen av dets pilotprosjektområder. I Fylkesdelplan for
reiselivsnæringa i Nordland sies det følgende for områdene
utenfor hovedsatsingsområdene (s. 59):

"De øvrige områdene i fylket må ikke glemmes i reiselivs-



sammenheng. En utvikling av den lokale reiselivsnæringen for
betjene det lokale marked (både m.h.t. fritid og

rekreasjon) og eventuell forretningstrafikk, bør stimuleres
via generelle virkemidler gode prosjekter må få støtte."

6.3.2 PLANER FOR  FRILUFTSLIV REISELIV

Dønnaprosjektet Bjørnesvaagen ble startet høsten 1986 som
svar på negative utviklingstrekk i kommunen. Prosjektet har
som mål å finne nye satsingsområder, der eksisterende
ressurser i kommunen kan nyttes som utgangspunkt for å
etablere arbeidsplasser. Prosjektet er et lokalstyrt
kommunalt prosjekt.

I prosjektet arbeides det med reiselivsbaserte tiltak rundt
Bjørnesvågen og på Bjørnesøya. Det er ideer om overnatting,
servicetilbud for båtfolk, turistinformasjon, kafe/kiosk og
reiselivsaktiviteter i forbindelse med dette. Gjestehavn og
sjøhus i Bjørnesvaagen foreligger som ideskisse. En prosjekt-
leder viderefører og bearbeider de konkrete ideene.

Hæstadmarka blir i denne satsinga sett på som meget aktuell
som sted for friluftstilbud, fiske, naturstier og
båtutleie/overnatting. Den blir altså sett på som interessant
for reiselivet i framtida..

Det arbeides også med en del andre forhold som kan få
betydning for den framtidige bruk av nedbørfeltet, bl.a.
A lage et orienteringskart
A bygge en hytte for utleie i Hæstadmarka



7. SAMMENDRAGAWNKLUSJON

7.1 FRILUFTSLIV

Landskapskvalitetene i nedbørfeltet er særlig knyttet til
Hæstadmarka, det største delområdet. Det omkranses av
lavereliggende åser og et par høge tinder/topper, hvilket gir
et markert landskapsrom. Hæstadmarka er småkupert, med
knauser, vann og myrer. Den er i stor grad skogkledd, bl.a.
med mye furu. Landskapsmessig er trolig området enestående
på en øy på Helgelandskysten.

Det er noen inngrep i den sørøstlige delen av nedbørfeltet.
Hæstadmarka er nesten uberørt. Den er det største
sammenhengende friluftsområdet på Dønna, og grenser til den
lite berørte Straumamarka.

Nedbørfeltet er både egnet for, og brukes til en rekke
aktiviteter sommer og vinter. Fotturer, skiturer og fiske er
de vanligste aktivitetene. Området brukes særlig av folk
bosatt på Dønna, men har også betydning for befolkningen
andre deler av fylket, bl.a. Sandnessjøen.

Befolkningen på Dønna har ikke andre områder med tilsvarende
landskapsopplevelser og muligheter for utøvelse av frilufts-
liv. Ut fra dette må Hæstadelvas nedbørfelt sies å ha meget
stor verdi for friluftslivet.

7.2 REISELIV

Det er ingen reiselivsbedrifter innen feltet eller nær det.
Den eneste bedriften på Dønna er liten og ligger forholdsvis
langt nord for feltet. Hæstadvassdraget har i dag liten
verdi for reiselivet.

Vassdraget ligger ikke innen noen av hovedsatsingsområdene/-
prosjektene for reiseliv i Nordland. Kommunen satser
imidlertid i større grad på reiseliv, og fra lokalt hold
innen kommunen blir Hæstadvassdraget sett på som interessant
for reiselivssatsing. Deler av området har store natur-
kvaliteter. Dønna kommune ligger avsides i forhold til de
viktige trafikkårene, som rv. 17 - kystriksveien. Det gis
middels verdi for det framtidige reiseliv. Også den samla 
verdien for reiselivet blir vurdert til middels.
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Objekt nr. 144

SILAVATNET

1. BELIGGENHEIOG_OHLAND

1.1 STEDSANGIVELSE

Vassdraget ligger på Ytre Helgeland. Elva fra Silavatnet renner
mot sør og ut i Sila, en arm av Sjonafjorden. Det aller meste
av vassdraget ligger i Lurøy kommune. En liten del lengst i øst
ligger i Rana kommune. Vassdraget grenser i vest til Hundåga, i
nord til Kjerringåga, og i øst til Flostrandvatnet og Tverråga.

Vedlegg 1 viser nedbørfeltet.

1.2 UTSTREKNING

Feltet har hovedakse NØ-SV, og har en litt ujevn rektangulær
form. Det er 6-7 km langt og 2-4 km bredt.

1.3 ADKOMST

Vassdraget kan nås med båt til utløpet i Sila, og det kan nås
med bil. Den viktigste adkomstveien i dag er rv. 836 fra
Stokkvågen. Stokkvågen er et viktig ferjeleie på rv. 17 -
Kystriksveien. Fra Stokkvågen er det ca 7 ganger daglig
ferjeforbindelse med Nesna (ferje tar ca 1 time), og 3 ganger
daglig ferjeforbindelse med Onøy (ferja tar ca 50 minutter). Rv
17 går mot nord via Aldersund og Bratland til Kilboghamn.

Utløpet av vassdraget i Sila ligger:
ca 7 km fra Stokkvågen
ca 16 km fra Aldersund
ca 32 km fra Kilboghamn

1.4 EIENDOMSFORHOLD

Området er i privat eie.

1.5 BEFOLKNING

1.7.1988 hadde Lurøy kommune 2322 innbyggere. Rana kommune
hadde da 24897 innbyggere, og regionen Ytre Helgeland 30085
innbyggere.
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2. NAIURGRUNNL4G_DG_LANDSKA2

2.1 BERGGRUNNSGEOLOGI

Berggrunnen i feltet består av granitt og granodioritt.

2.2 KVARTÆRGEOLOGI

2.3 TOPOGRAFI


Feltet består av en forholdsvis kort U-dal. Silavatnet (30 moh)
er ca 3 km langt og fyller den midtre delen av feltet. Lengst
øst ligger "Pollgrova", en skogkledd liten botn. Fjellene
omkring er bratte og tindeaktige.

I nordøst, øst og sørøst avgrenses feltet av topper/tinder i
nivået 750-1023 moh, med Tortenviktind (1023 moh) som den
høyeste. I vest og sørvest ligger toppen av fjellene i ca. 500
moh. Mellom toppene er det skar over til nabovassdragene.
Pollskardet (ca 380 moh) leder over til Flostrandvatnet,
Reinskardet og Silaskardet (375 moh) leder over til
Kjerringåga.

Vassdraget har sine kilder i øst omkring Pollgrova. Flere
bekker/åer renner der ut i "Pollen", den østligste delen av
Silavatnet. Fra vatnet renner elva rolig et par hundre meter
før den går over i ei stor lone. Elva har et noe raskere fall
fra lona til sjøen.

2.4 KLIMA

Vi har ikke klima-data fra Silavatnet. Nabovassdraget i nord,
Kjerringåga, er imidlertid beskrevet klimatisk, og det er grunn
til å anta at det er omtrent samme forhold i Silavatnet som
Kjerringåga.

Klimaet er maritimt. Temperaturen om sommeren kommer opp mot
25-27 C og ned mot ca -15 C om vinteren. Minimumstemperaturen
er likevel sjelden særlig lavere 'enn - 10C. Det er mye nedbør
hele året, men månedene april-juli er likevel noe fattigere på
nedbør enn resten av året. Normalt faller det årlig 2715 mm
nedbør på stasjonen Lurøy.

2.5 VEGETASJON

Lauvskogen dominerer de skogkledde delene av feltet. Det finnes
noe rogn, men bjørka er vanligst. Bjørkeskogen går høgt oppover
dalsidene både i vest, nord og sør. Tregrensa ligger der på
300-400 moh. Også over dette er det vegetasjon, og disse delene
av feltet har et "grønt" preg.

De østlige og sørøstlige deler av feltet er mindre dekket av
vegetasjon. De delene av feltet har et "gråere" preg.
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2.6 NATURGEOGRAFISK REGIONTILH RIGHET

Naturgeografisk ligger feltet i region 42 a, Nordlands
kystalpine region, underregion kysten Alstahaug-Gildeskål.
Dette er fjellrike områder med topper opp mot 1000 m og
tindetopografi.

3. INNBREP_I_NEDBØREELIEI

3.1 EKSISTERENDE INNGREP I NEDB RFELTET

Fast bosettin
Utfra antall hus på M 711 kart anslås befolkningen innen feltet
til maksimalt 30 personer. Disse bor ved sørenden av vatnet,
omkring elva og ved dens utløp i sjøen.

Jordbruk
M711 kart viser 6 gårdsbruk, men ifølge informanter er bare ett
bruk i drift.

Skogbruk

Ifølge informant er omfanget ubetydelig.

Reindrift

Feltet er en del av Strandtindene reinbeitedistrikt. Det er en
flyttelei inn i feltet fra Kjerringåga.

H tter Fritidshus
Anslagsvis 10 hytter innen feltet og de aller nærmeste
områdene.

Veier

Rv 836 krysser vassdraget i dets munning. Det er vei vest for
elva opp til Sommerset, ved sørvest enden av vatnet. Veien
brøytes.

Kraftutb cin kraftlin'er
Det går en 20 kW linje fra sjøen og inn til bebyggelsen.

Massetak

Det er et lite massetak i den sørvestlige del av feltet, like
etter avkjørsel opp til Silavatnet.

Forurensnin
Vi kjenner ikke vannkvaliteten i vassdraget.

Andre inn re
forbindelse med fiskeribiologiske undersøkelser er det satt

opp en fiskefelle i elva.

3.2 VASSDRAGETS GRAD AV PÅVIRKNING

Inngrepene i vassdraget er konsentrert til den sørvestlige
delen, omkring elva. Som helhet er vassdraget lite berørt av
inngrep. Vannsystemet ser ut til å være lite påvirket av
inngrep.
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4. ERILDEISLIY

4.1 VASSDRAGETS EGNETHET FOR FRILUFTSLIV

4.1.1 TILGJENGELIGHET

Den sørvestlige delen av feltet er lett tilgjengelig fra
bilveien, men kan også nås til fots fra Kjerringåga.

Den østlige delen er vanskeligere tilgjengelig, og nås med båt
over vatnet eller til fots via Reinskardet fra Kjerringåga
eller via Pollskardet fra Flostrandvatnet. Det er usikkert om
det er mulig å gå langs vatnet vest øst. Vinterstid er det
mulig å gå på ski til de indre delene av feltet.

4.1.2 FYSISK EGNETHET

Vatnet er godt egnet for vannbaserte aktiviteter som bruk av
båt, kano, seilbrett o.a. De fysiske forholdene ligger også
godt til rette for sportsfiske. Ei lita tjørn ved Vangen er
egna for bading, og det er muligens også egna forhold for
bading ved sørenden av vatnet og i lona i elva.

De bratte fjellene medfører at begrensa områder er
tilgjengelig for turgåing sommer og vinter. Vinterstid er det
likevel mulig å gå på ski over vatnet.

4.1.3 TILRETTELEGGING

Parkerints3lasser
Det er parkeringsplass ved veiens endepunkt ved sørvestre del
av vatnet.

H tter Fritidshus
Anslagsvis 10 hytter innen feltet og de aller nærmeste
områdene.

Overnattin sbedrifter caravano stillin s lass
Det er ingen overnattingsbedrifter innen feltet. Den nærmeste
er i Aldersund. Under befaringen ble det observert noen få
parkerte campingvogner ved elva. Det er muligens parkert flere
der om sommeren.

Merka stier - merka 1 er
Det er ikke registrert merka stier eller merka skiløyper.

Informasion

Ved parkeringsplassen er det skilt med opplysninger om bl.a.
hvilke fiskearter som finnes i feltet, mulighet for kjøp av
fiskekort og om båtutleie.

Andre tiltak

Salg av fiskekort
Utleie av båt
Gangbru over elva ved dens utløp fra vatnet
Søppeldunker ved parkeringsplassen
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4.1.4 FISK

I vassdraget finnes sjørøyre, sjøørret, laks, ørret og røye.
Ifølge informanter har fisken god kvalitet. En informant anslår
at av den oppfiska laksen om høsten så er de fleste
størrelsesorden 1-3 kg. Tilsvarende for ørret er 1-3 kg og røya
0.2 - 1 kg.

Det foregår for tida et prosjekt for å undersøke fisken i
Silavatnet. Ifølge en informant hevder forskergruppa at
Silavassdraget er særlig produktivt for ørret og laks. Det
gjennomføres kultiveringsarbeid.

I generalplan for kommunen er Silaelva nevnt som en av
kommunens to beste elver for laks- og sjøørretfiske. Silaelva
og Silavatnet er ifølge generalplanen kjent for sin gode
bestand av sjørøye.

4.1.5 VILT


Elg finnes innen feltet, og har en trekkvei over Silaskaret til
Kjerringåga. Ellers forekommer ihvertfall rype.

4.1.6 BÆR/SOPP


Vi har ikke kjennskap til forekomsten av bær og sopp.

4.2 OPPLEVELSESMULIGHETER

4.2.1 LANDSKAPSKVALITETER

De høge fjellene gir et markert landskapsrom omkring
Silavatnet, hvor vatnet og de bratte fjellene er dominerende
landskapselement. Den spisse Polltinden er særlig markert i.
øst. Det er store kontraster i feltet, og inngrepene i det
svekker ikke landskapsopplevelsen.

4.2.2 KULTURMINNER

Det er ikke kjent kulturminner i vassdraget.

4.3 DAGENS BRUK AV OMRADET

4.3.1 BRUKERTALL

Vi har ikke tall for den totale bruk av området.

4.3.2 BRUKERGRUPPER

De fleste som bruker nedbørfeltet kommer fra Lurøy fastland,
Mo i Rana eller Nesna. Men det brukes også av folk fra andre
kommuner.
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4.3.3 FUNKSJON FOR BRUKERNE

Feltet brukes til nærturer, dagsturer, helgeturer og
ferieturer. I Generalplanen for kommunen nevnes Silavatnet med
Pollen som et dagsturområde.

4.3.4 UTFARTSSTED


Feltet er et mye brukt utfartssted i kommunen.

4.3.5 AKTIVITETER

Det utøves mange friluftslivsaktiviteter innen feltet. Blant
disse er turer til fots og på ski, bærturer, bading, roing/
padling og andre båtaktiviteter, fiske, isfiske, jakt og
skøyteløping.

Fiske Isfiske
Det fiskes i både elva og vatnet, og de er ansett som
kommunens beste område for sportsfiske. Det er et rikt isfiske
på vatnet.

Jakt

Det er svært få personer som jakter innen feltet, og det er
bare rypejakt.

Bading

En informant nevner ei tjønn ved Vangen som en god badeplass
for barn.

Andre aktiviteter
Det mangler nærmere opplysninger om de andre aktivitetene.

5. REISELIM

5.1 ORGANISERING KOMMUNAL SATSING PÅ REISELIV

Lurøy kommune er med i Polarsirkelen reiselivslag og vil
arbeide for å videreføre dette turistsamarbeidet.
Ifølge Generalplanen bør satsing på reiselivet stimuleres, og
kommunen bør i større grad markedsføre seg som et turiststed.

5.2 REISELIVSBEDRIFTER

Det er ingen reiselivsbedrifter innen feltet. Den nærmeste er
Aldersund camping som ligger ved rv 17, ca 16 km nord for
vassdraget.

5.3 ATTRAKSJONER OG AKTIVITETER

Naturen i seg selv er en attraksjon ved feltet. Det gode fisket
blir spesielt framhevet.
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5.4 OMRADETS VERDI FOR REISELIVET IDAG

Det er ingen reiselivsbedrifter innen feltet. Det ligger også
litt avsides i forhold til kystriksveien. Feltet har trolig
liten betydning for dagens reiseliv.

6. PLANSIMASJONEN

6.1 OVERORDNA KOMMUNALE AREALPLANER

I Generalplanen foreslås det forbud mot hyttebygging
Silapollen. Det foreslås imidlertid at det bygges 40 hytter
i Silavågen. Dette berører de midtre og søndre områdene omkring
Silaelva.

6.2 VERNEPLANER

Det er ikke registrert verna områder innen nedbørfeltet, og det
er ikke kjent planer om vern etter naturvernloven.

6.3 PLANER NSKER FOR OMRADET

6.3.1 FYLKESKOMMUNAL SATSING PA REISELIV

Lurøy kommune ligger ikke innenfor noen av hovedsatsings-
områdene/-prosjektene for reiseliv i Nordland. I Fylkesdelplan
for reiselivsnæringa i Nordland sies det følgende for områdene
utenfor hovedsatsingsområdene (s 59):

"De øvrige områdene i fylket må ikke glemmes i reiselivs-
aammenheng. En utvikling av den lokale
betje.nedet lokale marked (både m.h.t. fritid og rekreasjon) og
eventuell forretningstrafikk, bør stimuleres via generelle
virkemidler gode prosjekter må få støtte".

6.3.2 PLANER FOR FRILUFTSLIV REISELIV

Det er planlagt et hyttefelt i Silavågen. En av grunneierne
kan tenke seg å sette opp utleiehytter eller å etablere
campingplass øst for elva.

6.3.3 ANDRE PLANER

Det har i flere år vært arbeidet med å gi fastlands-Lurøy
ferjefri forbindelse til Rana. Ny rv 836 til Mo forbi Flostrand
og Helgå vil bli ferdig sommeren 1989. Dette vil gjøre
vassdraget lettere tilgjengelig for store befolkningsgrupper,
f.eks. vil Mo i Rana da liggge bare 6 mil fra Sila.
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7. SAMMENDRAGLKONKLUSJDN

7.1 FRILUFTSLIV

De høge fjellene gir et markert landskapsrom omkring
Silavatnet, hvor vannet og de bratte fjellene er dominerende
landskapselement. Den spisse Polltinden er særlig markert i
øst. Det er store kontraster i feltet, og inngrepene i det
svekker ikke landskapsopplevelen.

De høge fjellene tett inntil vatnet medfører at forholdsvis små
områder er tilgjengelig for turgåing. Vassdraget er velegna for
vannbaserte aktiviteter. Det er meget gode forhold for
sportsfiske. Den sørvestre del av feltet er lett tilgjengelig
fra fastlands-Lurøy. Den østlige delen er vanskeligere
tilgjengelig, og kan trolig best nås med båt over vatnet eller
til fots fra nabovassdrag.

De fleste brukerne kommer fra fastlands-Lurøy, Mo i Rana eller
Nesna. Området brukes trolig mest til dagsutfart. Det utøves en
rekke aktiviteter der, men det er grunn til å framheve at
feltet har stor interesse for sportsfiske både sommer og
vinter.

På fastlands-Lurøy er det ett vassdrag (Kjerringåga) som kan
være et alternativ til Silavatnet. Silavatnet er nok likevel
noe mer velegna for vannbaserte aktiviteter, og har nærmere
tilknyttning til sjøen enn Kjerringåga. Alt i alt vurderes
vassdraget til å ha stor verdi for friluftslivet i da .

Ferjefri forbindelse via rv 836 til Rana vil gjøre feltet
lettere tilgjengelig for store befolkningsgrupper. Det legges
tilrette for 40 nye hytter nær vassdraget. Disse forhold
befester trolig den verdi feltet har for friluftsliv. Den nye
veien gir også befolkningen på fastlands-Lurøy lettere tilgang
til alternative friluftsområder, ettersom både Flostrandvatnet
og Helgåga vil ligge innen en avstand på ca 20 km fra
Silavågen.

7.2 REISELIV

Det er ingen reiselivbedrifter innen feltet, og det ligger noe
avsides i forhold til Kystriksveien. Feltet har i dag liten
betydning for reiselivet.

Vassdraget ligger ikke i noen av hovedsatsingsområdene for
reiseliv i Nordland. Kommunen satser på reiseliv, og en
grunneier har uttrykt interesse for satsing på reiseliv. Feltet
har en markert topografi, men dette er vanlig i regionen. Det
store vatnet og gode forhold for vannbaserte aktiviteter
(særlig fiske) gir det likevel attraktivitet utover det som er
vanlig på fastlands-Lurøy.

Feltet er lett tilgjengelig fra fastlands-Lurøy. Når denne
delen av Lurøy får ferjefri fastlandsforbindelse i 1989 vil
feltet bli lettere tilgjengelig for store befoløkningsgrupper,
og det vil trolig bli mye gjennomfart forbi det. Det antas at
framtidsverdien vil bli middelse for reiselivet. Alt i alt gis
feltet middels verdi for reiselivet.
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Objekt nr. 146

FLOSTRANDVATNVASSMAGET

1. BELIGGENUEI_OG_OHLAND

1.1 STEDSANGIVELSE

Flostrandvassdraget ligger i nordvestre del av Indre
Helgeland (etter Nordland fylkeskommune sin regioninndeling),

Rana kommune. Det har utløp til Sjonafjorden. I vest
grenser vassdraget til Silavatnet og Kjerringåga, i nord til
Tverråga og i øst til Helgågavassdraget.

1.2 UTSTREKNING

Det er et par hundre meter fra sjøen opp til Flostrandvatnet
(9 moh). Selve vatnet er ca 5 km langt. Langs vannstrengen er
det ca 10 km fra sjøen til innerst i både Norddalen og
Vesterdalen, de to områdene som ligger lengst fra vassdragets
munning. Nedbørfeltet er ca. 5 km bredt.

Flostrandvatnet, området nord for det omkring Hundåga og
Norddalen er orientext ,52=UV.Ganske vinkelr_ettpå_  dpt-t-p i.
SV-Nø retning går Vesterdalen som løper sammen med Norddalen.

1.3 ADKOMST

Rv. 836 fra Utskarpen til Flostrand (veiens endepunkt)
krysser vassdraget like ved dets munning. Utskarpen ligger
ved rv. 805, Nesna - Mo i Rana. Fra Flostrandvassdragets
utløp er det ca 4 km til Helgå, 19 km til Utskarpen, 50 km
til Nesna og 54 km til Rana.

Mandag fredag er det daglig bussforbindelse Flostrand -
Utskarpen. Fra Utskarpen er det daglig bussforbindelse til
Nesna og Mo. Søndag kveld er det en bussavgang fra Flostrand
til Mo. Bussturen Flostrand - Utskarpen tar 35 -40 minutter.

1.4 EIENDOMSFORHOLD

Privat, 7 grunneiere. Disse har dannet grunneierlag.

1.5 BEFOLKNING

1.7.1988 hadde regionen Indre Helgaland 48252 innbyggere.
Rana kommune hadde da 24897 innbyggere. Mo i Rana er sentrum
i kommune. Vassdraget ligger i Flostrand krets, som 1.11.1980
hadde 113 innbyggere (de fleste bosatt i bygdene Flostrand og
Helgå, som ligger ved sjøen). Nabokretsene mot sørøst,
Hauknes og Utskarpen hadde 1.11.1980 henholdsvis 102 og 192
innbyggere.
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2. NAIURGRUNNLAB_DG_LANDSKAP

2.1 BERGGRUNNSGEOLOGI

Berggrunnen består av granitt og granoditt.

2.2 KVART/ERGEOLOGI

Feltet bærer preg av den glasiale utforminga. Det er lite
løsmasser i feltet.

2.3 TOPOGRAFI


Nedbørfeltet avgrenses av høge fjell i vest, nord og øst. Det
eneste vatnet i vassdraget, Flostrandvatnet (9 m.o.h.),
ligger i den vestlige delen av feltet. Flostrandvatnet fyller
mesteparten av et iserodert basseng i fjell. Det er et
markert landskapselement i sin del av nedbørfeltet. Vatnet
blir likevel ikke dominerende fordi bergrygger fra vest og
øst bryter opp synsinntrykket, slik at hele vannet ikke er
synlig samtidig. Bratte fjellvegger fanger også en del av
oppmerksomheten.

Omkring søndre del av vatnet, og elva ned til sjøen, er
landskapet forholdsvis flatt. Derfra er det en del stigning
mot vest og nordvest opp til nivået 300-400 m.o.h., hvorfra
det blir mindre stigning, før en når toppene Polltindan i
1000 m.o.h. nivå i vest og topper i 750-900 m.o.h. nivå i
nordvest. Fra disse er det stupbratt ned mot hendholdsvis
Pollgrova (i Silavassdraget) og Vesterdalen.

Terrenget på sørøstsiden av vatnet er mye brattere enn på
sørvestsida, og leder raskt opp i en markert rygg i 600-700
m.o.h. nivå, bl.a. med Mikkeltinden. Fra sør og sørøst
(utenfor feltet) er det likevel forholdsvis slakt opp mot
denne ryggen. Denne ryggen fortsetter i nordvestlig retning
(og avgrenser vassdraget mot Helgågavassdraget).

Ettersom en beveger seg innover langs vatnet blir det
imidlertid bratt på begge sider (dels stupbratt). På østsida
er det likevel et noe slakere parti fra Revet og Kvitauren
opp mot Mikkeltinden (langs dette draget er det mulig å gå
ned til vatnet).

Nord for vatnet er det et forholdsvis flatt område omkring
Hundåga. Dette omkranses også av bratte fjell. Mellom
fjellene skjærer de bratte dalene Vesterdalen og Norddalen
seg inn. Mellom disse når en det høgaste punktet
vassdraget, Strandtindan (1173 m). Lengst vest i Vesterdalen
er laveste punkt Pollskardet (380 m) over til Pollgrova og
Silavatnet.

Vassdraget har to kilder, i henholdsvis Vesterdalen og
Norddalen. Ca. 1 km før vatnet renner elvene i disse dalene
sammen og danner Hundåga.

Kort nedstrøms vatnet går elva fra Flostrandvatnet over i ei
stor lone, før den renner videre ned til sjøen. På hele denne
strekningen har elva et rolig løp.
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Fra kilder øst for Polltindan renner flere bekker/åer rett
østover mot Flostrandvatnet. På befaringstidspunktet var det
lite 'evann i disse bekkene/åene. De er muligens mer markerte
når vannføringen er større.

2.4 KLIMA

Vi har ikke klimatiske data fra Flostrandvassdraget.

2.5 VEGETASJON

Nedbørfeltet preges av grått, bart berg. Det er likevel noe
vegetasjon omkring de større vannstrengene og i sprekker og
forsenkninger. Skog finnes omkring vatnet, langs Hundåga og i
lavere deler av Vesterdalen. De vanligste treslagene er bjørk
og gran. Det har vært en del skogplanting, og gran dominerer
sørvest for vatnet. Skogen omkring Hundåga er i generalplanen
for Rana vurdert til å ha høg/middels bonitet.

2.6 NATURGEOGRAFISK REGIONTILH RIGHET

Etter Naturgeografisk regioninndeling i Norden (1984) ligger
nedbørfeltet i region 42 a, Nordlands kystalpine region,
underregion kysten Alstahaug - Gildeskål. Det er fjellrike
områder med topper opp i vel 1000 m og tindetopografi.

3. INNBRE2

3.1 EKSISTERENDE INNGREP I NEDB RFELTET

Fast bosettin o 'ordbruk
De 4 gårdsbrukene i nedbørfeltet ligger alle langs elva,
eller den aller sørligste del av vatnet. Det er også noen
bolighus i det området. Anslagsvis er 20-30 personer bosatt
innen nedbørfeltet.

Skogbruk

Det har vært drevet noe skogplanting i nedbørfeltet.

H tter Fritidshus
Det er 11 hytter og noen naust, innen nedbørfeltet. 7 av
hyttene ligger ved sørvestenden av vatnet. Kort utenfor
nedbørfeltet er det ytterligere 8 hytter.

Veier

Rv. 836 krysser utløpselva like før den når sjøen. Fra denne
går det en traktorvei vest for elva opp til vatnet.

Kraftutb in kraftlin'er
En kraftlinje krysser utløpselva like nord for den store
lona.

Overnattin sbedrifter
Anslagsvis 30 campingvogner står fast i området sommerstid.
Det er usikkert hvor mange av disse som står innen nedbør-
feltet.
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3.2 VASSDRAGETS GRAD AV PAVIRKNING

Inngrepene i vassdraget er konsentrert til området omkring
den aller sørligste delen av vatnet og elva ned til sjøen.
Feltet kan som helhet karakteriseres som lite påvirket av
inngrep. Dette gjelder også vannstrengen.

4. ERILDEISLIM

4.1 VASSDRAGETS EGNETHET FOR FRILUFTSLIV

4.1.1 TILGJENGELIGHET

Etter at rv. 836 fra Utskarpen til Flostrand ble ferdig i
1983 er søndre del av nedbørfeltet blitt lett tilgjengelig.

I barmarksperioden er det mulig å gå langs vatnet på både
øst- og vestsida. Turen er imidlertid tung, p.g.a. bratt
lende, ur og høg vegetasjon. Den medfører også litt små-
klatring. Lokalkjente anslår at turen fra sør til nordenden
av vatnet tar ca 4 timer. Det er ikke mange som tar disse
turene.

Det er også mulig å gå fra Flostrand over Mikkeltinden og ned
til nordenden av vatnet via Kvitauren. Denne turen gjøres
ikke av mange.

Den letteste måten å komme fra sør til nordenden av vatnet
er å ro, hvilket tar ca 1 time. Det tar ca 1 time å gå på ski
fra sør til nordenden av vatnet.

4. .2 FYSISK EGNETHET

De fysiske forhold ligger godt til rette for vannbaserte
aktiviteter som roing, padling og fiske/isfiske. Mellom
riksveien og vatnet er det et småknausete område med
vekselvis bart berg og vegetasjon. Derfra er det fin utsikt
innover vatnet. Området er velegnet for opphold, rasting,
soling o.a.

I store deler av feltet begrenser imidlertid bratt terreng
turmulighetene. Det er likevel mulig å gå til fots eller på
ski opp mot toppene i den sørvestlige delen av feltet, og
langs ryggen øst for vatnet. Også området nord for vatnet kan
brukes til turer sommer og vinter, og det er mulig å gå på
ski på vatnet vinterstid.

Selv om feltet er egna for turer til fots og på ski er det
ikke egna for flerdagers vandreturer.

4.1.3 TILRETTELEGGING

Parkerin s)lasser
Det er parkeringsmuligheter ved riksveien. I den mest
hektiske perioden vinterstid brøytes det parkeringsplass ved
veien.
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H tter Fritidshus
Som nevnt er det 11 hytter, og noen naust, innen nedbør-
feltet. 7 av hyttene ligger ved sørvestenden av vatnet. Kort
utenfor nedbørfeltet er det ytterligere 8 hytter. Hyttene i
området er private.

Overnattin sbedrifter caravano stillin s lass
Ved veien er det en oppstillingsplass for caravaner.
Anslagsvis 30 vogner er parkert i området sommerstid. Det
drives litt utleie av rom og hytter.

merka stier 1 er
Innen feltet er det hverken merka stier eller merka løyper.
M 711 kartet viser heller ingen tydelige umerka stier.

Andre tiltak
Det er ca 40 båter ved vatnet. Vel halvparten av disse

leies ut av grunneierne på dagsbasis. øvrige båter tilhører
hyttefolket.

Det er satt ut søppeldunker og utedoer på begge sidene av
vatnet.

Det er salg av fiskekort. Isfiske er lovlig fra mars/april
og til isen går. Fisket i vatnet er lovlig fra ca St.Hans
til 1.9. I 1988 var det som et eksperiment lov å fiske i elva
fra 1.-31.8.

Det er ikke salg av jaktkort i nedbørfeltet.

4.1.4 FISK

Vassdraget er fiskeførende fra sjøen og ca 1 km opp
Hundåga. Det er oppgang av sjørøye, sjøørret og laks.
Sannsynligvis finnes også stasjonære bestander av ørret og
røye. Flostrandvassdraget er et typisk sjørøyevassdrag, og
ett av de sørligste av disse. Sjørøya er den vanligste
fiskearten.

Kvaliteten på fisken er god. Sjørøya når vekter på 3-5 hg.
Det er fanget laks som er opptil 4-5 kg, og sjøørret som er
2-3 kg.

4.1.5 VILT


Li- og fjellrype finnes fast i nedbørfeltet, men i små
bestander. Rypa er vanligst i januar og februar når en del
kommer trekkende fra innlandet. Hare og rev finnes, men i små
bestander.

4.1.6 WER/SOPP


Det var tidligere en del bær i området. Angrep fra bjørkmåler
har imidlertid ødelagt mye av grunnlaget for dette i dag.



4.2 OPPLEVELSESMULIGHETER

4.2.1 LANDSKAPSKVALITETER

Det store, men ikke dominerende Flostrandvatnet, er omgitt av
bratte fjellvegger. Også i andre deler av feltet er det
bratte fjell, i blant med tindeform. Landskapet i området er
kontrastfylt.

Det vegetasjonsløse berget sør og vest for Polltindan er
imponerende i sin gråhet, særlig på avstand, som fra
Sjonfjellet og rv. 805.

Det er få inngrep i nedbørfeltet. Med unntak av 4 hytter øst
for vatnet, er alle inngrepene konsentrert til den aller
sørligste enden av vatnet og området videre ned til sjøen.

4.2.2 KULTURMINNER

Ingen kjente kulturminner.

4.3 DAGENS BRUK AV OMRÅDET

4.3.1 BRUKERTALL

Det finnes ikke tall for den totale bruk av nedbørfeltet
sommerstid. For vinteren nevnes det anslag på omkring fire
hundre skiløpere i nedbørfeltet i den mest intense perioda.

4.3.2 BRUKERGRUPPER

Nedbørfeltet brukes mest av lokalbefolkning og folk bosatt i
andre deler av fylket, særlig Mo og omegn. Det brukes
imidlertid også av personer fra andre land, særlig Sverige.

4.3.3 FUNKSJON FOR BRUKERNE

Vassdraget fungerer som nærtur-, dags- og helgeturområde.
Helge- og dagsturer er vanligst, særlig dagsturer.
Overnatting skjer i hytter, i barmarksperioden også
campingvogner og telt. Teltingen skjer særlig omkring søndre
del av vatnet, på begge sider.

4.3.4 UTFARTSSTED


Utfarten til nedbørfeltet skjer til den søndre delen ved
veien.

4.3.5 AKTIVITETER

I barmarks erioden brukes nedbørfeltet til fiske, båtturer på
vatnet, fotturer og jakt. Fiske er likevel vanligst. I
snøperioden blir vassdraget brukt til skiturer, isfiske,
skøyteløping og annet opphold i naturen f.eks. soling. Den
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vanligste aktiviteten er turer på ski. I både barmarks- og
snøperioda utøves ofte flere av aktivitetene i sammenheng.

Tidligere ble det plukket en del bær. Angrep fra bjørkmåler
har imidlertid ødelagt mye av grunnlaget for dette i dag.

Fiske Isfiske
Fiske skjer for det meste fra båt. For fiske fra land ble
Revet nevnt som en god fiskeplass. Et anslag går ut på at et
par hundre personer fisker i nedbørfeltet sommerstid. Disse
kommer ofte igjen. Flostrandvatnet blir av plankonsulenten
Rana ansett som det mest besøkte fiskevatnet i kommunen.
Anslagsvis 50-100 personer driver isfiske.

Tur åin sommer o vinter
Tortenviktind og Polltindan er vanlige turmål for de som går
fottur. Men også ryggen øst for vatnet brukes til turer. Det
er også turfolk som går over til Pollgrova (Silavassdraget)
via Pollskardet, og som kommer fra Pollgrova og går ned til
vatnet.

Skigåinga skjer særlig på ettervinteren og i påska. Mye av
skiløpningen skjer på vannet. En del legger også turen til
Polltindan og Tortenviktind, og noen går på ryggen øst for
vatnet.

Jakt 

Det er en 4-5 personer som jakter småvilt i feltet. Disse
jegerne kommer fra Flostrandområdet. Det er ikke elgvald i
nedbørfeltet.

5. REISELIY

5.1 ORGANISERING KOMMUNAL SATSING PÅ REISELIV

Rana kommune er med i Polarsirkelen reiselivslag. Turisme er
ett av satsingsområdene i Rana kommune.

5.2 REISELIVSBEDRIFTER

Det er ingen reiselivsbedrifter innen, eller svært nær,
Flostrandvassdragets nedbørfelt, men det drives litt utleie
av rom eller hytter. Sommerstid er det parkert en del
campingvogner i området. Nærmeste overnattingsbedrifter i dag
er i Nesna og Mo.

5.3 ATTRAKSJONER OG AKTIVITETER

Nedbørfeltet er ikke spesielt nevnt i reiselivsbrosjyra
"Turforslag under Polarsirkelen". Naturen i seg selv er
likevel en attraksjon ved feltet. F. eks. er den massivt grå
bergveggen øst og sør for Polltindan, med fortsettelse videxe
vestover, godt synlig og imponerende fra rv. 805 Nesna-
Utskarpen. Den er synlig helt fra Nesna, men er særlig
imponerende fra Sjonfjellet.
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5.4 OMRADETS VERDI FOR REISELIVET I DAG

Det er ingen reiselivsbedrifter innen eller svært nær feltet.
Det drives likevel litt utleie av rom eller hytter.
Flostrandvassdraget, og de omliggende fjell, har likevel
muligens en viss betydning for gjennomfartsturisten på veien
Utskarpen - Nesna, fordi de bidrar mye i et imponerende
panorama.

Nedbørfeltet har litt betydning som ressursgrunnlag for det
lokale reiselivet, ved at grunneierne selger fiskekort og
leier ut båter på vatnet. Som helhet har likevel feltet liten
betydning for dagens reiseliv.

6. PLANWILJASJONEN

6.1 OVERORDNA KOMUNALE AREALPLANER

I Generalplan for Rana er Flostrandvatnet og nærliggende
arealer avmerket som nærturområde/intensivt brukt område.
Området omkring bebyggelsen i Flostrand er avmerket som
reguleringssone.

6.2 VERNEPLANER

Det er ikke registrert at områder innen feltet er verna etter
naturvernloven, eller at det er planer om slikt vern.

6.3 PLANER NSKER FOR OMRÅDER

6.3.1 FYLKESKOMMUNAL SATSING PÅ REISELIV

Rana kommune berøres av den fylkeskommunale satsingen på
reiseliv i forbindelse med "Polarsirkelprosjektet" på
Saltfjellet. Flostrandvatnet ligger likevel avsides i forhold
til den satsingen. I Fylkesdelplan for reiselivsnæringa
Nordland sies det følgende for områdene utenfor
hovedsatsingsområdene (s. 59):

"De øvrige områdene i fylket må ikke glemmes i
reiselivssammenheng. En utvikling av av den lokale
reiselivsnæringa for å betjene det lokale marked (både m.h.t.
fritid og rekreasjon) og eventuell forretsningstrafikk, bør
stimuleres via generelle virkemidler - gode prosjekter må få
støtte"".

6.3.2 PLANER FOR FRILUFTSLIV REISELIV

En av grunneierne arbeider med å få til campingplass i
Flostrand. Det er også tanker om å videreutvikle utleie-
ordningen av båter.

6.3.3 ANDRE PLANER NSKER

Rv. 836 vil høsten 1989 bli ferdig fra Silavågen til
Flostrand. Det vil gi befolkningen i fastlands-Lurøy (2322
innbyggere i hele Lurøy pr. 1.7.88) og søndre del av Rødøy
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ferjefri forbindelse til Rana, og dermed lettere adkomst til
området.

7.SAMMENDRAGLKONKLUSJON

7.1 FRILUFTSLIV

Det store, men ikke landskapsdominerende Flostrandvatnet er
omgitt av bratte fjell. Også i andre deler av feltet er det
bratte fjell. Det vegetasjonsløse berget sør og vest for
Polltindan er så grått at det er spesielt.

Det er få inngrep i vassdraget, og inngrepene er konsentrert
til den aller sørligste enden av vatnet og området omkring
elva ned til sjøen.

De fysiske forhold ligger godt til rette for vannbaserte
aktiviteter, som roing, padling og fiske/isfiske. Sør for
vatnet, lett tilgjengelig fra rv. 836, er det et småknausete
område som er godt egna for soling, rasting og annet opphold
i naturen. De indre delene av vassdraget nås lettest med båt.

Bratt terreng begrenser turmulighetene i store deler av
feltet. Noen områder er likevel egna for turer til fots eller
på ski. Feltet er likevel ikke egna for
flerdagersvandreturer.

Feltet brukes mest av lokalbefolkningen og folk bosatt i
andre deler av fylket, særlig Mo og omegn. Det brukes mest
til helge- og dagsturer, særlig dagsturer.

Nedbørfeltet brukes til fiske/isfiske, fotturer, skiturer
o.a. opphold i naturen. Flere av aktivitetene utøves i
sammenheng. Fiske er vanligst i barmarksperioda, og skiturer
i snøperioda. Flostrandvatnet ansees som det mest besøkte
fiskevatnet i kommunen.

Det omfattende fisket er særpreget for bruken av vassdraget.
Helgågavassdraget kunne være et alternativt område m.h.t.
fiske, men det er tyngre tilgjengelig. Det er dels også andre
fiskearter der, og fisken har generelt dårligere kvalitet enn
i Flostrandvatnet.

Fra Flostrand er det 13-15 km til Silavatnet (knapt 70 km dit
fra Mo). Ved vegutløsningen kan Silavatnet bli et alternativ
til Flostrand for lokalbefolkningen, dersom en forutsetter at
de kan bruke bil for å nå det. Det er imidlertid noe mer
tvilsomt om det kan bli et alternativ som dagsturområde fra
Mo området, fordi avstanden etterhvert kan bli for lang.

Som helgeturområde kan det imidlertid bli et alternativ for
befolkningen i Mo, hvilket det vel legges opp til ved at det
er planlagt et hyttefelt med 50 hytter ved Silavatnet. For
befolkningen på fastlands-Lurøy kan Flostrandvatnet bli et
alternativ til Silavatnet.

Flostrandvatnet har stor verdi for friluftslivet.
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7.2 REISELIV

Det er ingen reiselivsbedrifter innen eller svært nær feltet.
Det drives utleie av rom eller hytter, men i beskjeden
målestokk. Flostrandvassdraget, og de omliggende fjell, har
likevel muligens en viss betydning for gjennomfartsturisten
på veien Utskarpen Nesna, fordi de bidrar i et imponerende
panorama.

Nedbørfeltet har litt betydning som ressursgrunnlag for det
lokale reiselivet, ved at grunneierne selger fiskekort og
leier ut båter på vatnet. Som helhet har likevel feltet liten
betydning for dagens reiseliv.

Området ligger ikke i noen av de fylkeskommunale
satsingsområdene for reiseliv. Kommunen satser generelt på
reiseliv, men det er ikke registret spesiell kommunal satsing
på Flostrandvatnet. En av grunneierne arbeider imidlertid med
å få til en campingplass i Flostrand. Det er også tanker om å
videreutvikle utleieordningen av båter.

Naturen er i dag en attraksjon ved feltet. De sørlige delene
av området er lett tilgjengelig fra veien, og godt egna for
vanlig opphold i naturen. Områdets tilgjengelighet økte i
1983, da det kom veiforbindelse til Utskarpen. Veien er
imidlertid bindvei, og området må karakteriseres som noe
avsides for gjennomfartsturisten.

Ny rv. 836 (høsten 1989) mellom Silavågen (Lurøy) og
Flostrand vil trolig føre til at en del trafikk som i dag går
med ferje Nesna-Stokkvågen blir gjennomgangstrafikk forbi
Flostrand. Områdets verdi forventes da å øke, og
framtidsverdien settes til middels.

Flostrandvassdraget antas alt i alt å få middels verdi for
reiselivet.
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Objekt nr. 147

HELGAGAVASSDRAGET

1. BELIGGENHET OG OMLAND

1.1 STEDSANGIVELSE

Helgågavassdraget ligger i Rana kommune i nordvestre del av
regionen Indre Helgeland (etter Nordland fylkeskommune sin
region-inndeling). Det har utløp til Nordsjona, som er en del
av Sjonafjorden. I vest grenser nedbørfeltet til det
uregulerte Flostrandvatnet, i øst til Holmvassdraget (utbygd
ca 1970) og i nord til det konsesjonssøkte
Gjervalenvassdraget.

1.2 UTSTREKNING

Vedlegg 1 viser nedbørfeltet. Det har form som en tjukk
liggende "L", hvor den korteste delen er orientert Sø-NV med
utløp i sjøen, og den lengste SV-NØ med toppen på
Høgtuvbreen. Avstanden fra utløpet i havet til det innerste
punktet er ca 20 km. Vinkeirett på "L"-en har vassdraget
gjennomsnittlig en bredde på 5-7 km.

1.3 ADKOMST

Rv. 836 fra Flostrand til Utskarpen krysser vassdraget i dets
munning. Utskarpen ligger ved Rv 805, Nesna - Mo i Rana. Fra
Helgågas utløp er det ca 4 km til Flostrand (hvor veien
foreløpig slutter mot vest), ca 15 km til Utskarpen, ca 48 km
til Nesna og ca 54 km til Mo i Rana.

Mandag fredag er det en gang daglig bussforbindelse Helgå
Utskarpen. Fra Utskarpen er det daglig bussforbindelse til

Nesna og Mo.

1.4 EIGENDOMSFORHOLD

Privat, 6-7 grunneiere.

1.5 BEFOLKNING

1.7.1988 hadde regionen Indre Helgeland 48252 innbyggere.
Rana kommune hadde da 24897 innbyggere. Mo i Rana er sentrum

kommunen. Vassdraget ligger i Flostrand krets, som
1.11.1980 hadde 113 innbyggere (de fleste bosatt i bygdene
Flostrand og Helgå, som ligger ved sjøen). Nabokretsene mot
sørøst, Hauknes og Utskarpen hadde 1.11.1980 henholdsvis 102
og 192 innbyggere.



2. NAIURGRUNNLAG

2.1 BERGGRUNNSGEOLOGI

Hele vassdraget ligger i et område dominert av sure
bergarter, overveiende grunnfjell i form av granitt.
Raudskredas vestskråning finnes striper med granitt og
glimmergneis og skifer av kaledonsk alder.

2.2 KVARTÆRGEOLOGI

Feltet er tydelig utformet av breer. Det er lite løsmsser
innen området.

2.3 TOPOGRAFI 


Nedbørfeltet som helhet avgrenses av stort sett høge fjell i
vest, nord og øst. Innen dette området deler den nokså skarpe
ryggen Gråvassfjellet (442 moh) nedbørfeltet i grovt to
landskapsrom, et vestlig med Gråvatnet og et østlig med
Helgåvatna Helgådalen. Landskapsrommene åpner seg mot sør
og Lillevatnområdet. Dalene med vatna er hengende til
fjorden. Når en kommer fra Helgå og opp på Heia er
Gråvassfjellet et markert landskapselement.

Fra sjøen til Lillevatnet (71 moh) følger elva en dal som
består av bart berg eller er dekket av blokkrikt
skredmateriale. På strekningen renner elva stri/i stryk eller
rolig.

Gråvatnet (99 moh) er orientert SØ-NV, og ligger i et
iserodert basseng i fjell. Det er et markert landskapselement
i sin del av nedbørfeltet. I vest og nord reiser bratte
dalsider seg med topper i 600-900 m nivå. Gråvassfjellet
øst er noe lavere. I sør demmes vannet av en fjellterskel, og
det er spranghøyde på 15 m ned til Lillevatnet. Elva går der
i et kraftig stryk.

Området mellom Lillevatnet Gråvatnet o Hel åvatnet
inkludert Heia er småkupert, og forholdsvis flatt til å

være i dette nedbørfeltet. Helgåga renner rolig og bred
mellom Helgåvatnet og Lillevatnet. Den har avsatt et lite
delta i Lillevatnet. Det er noe myr i området, særlig sør for
HelgAvatnet.

Den nedre delen av Helqådalen er orientert SØ-NV. Omtrent
midt på Helgåvannet (85 moh) går imidlertid dalen over i
SV-NØ retning. Helgådalen er et iserodert basseng, omkranset
av bratte fjell. Liene ned mot vannene/dalbunnen er
imidlertid ofte noe slakere enn ved Gråvatnet. Helgåvatnet og
Øvre Helgåvatn (112 moh) fyller store deler av bassenget.
Helgåvatn er et viktig landskapselement.

Raudskreda (1219 moh) har flere utløpere i 1100 moh nivå og
er raudfarget mot toppen. Fra Helgådalen er den bratte
vestveggen et særlig markert landskapselement. Også på
østsida av Raudskreda er terrenget relativt bratt, før det
flater ut mot Nord-fagervollan på ca 450 moh nivå. Fjellene



reiser seg så igjen bratt mot øst, og går over
Høgtuvbreenmassivet.

I nord avgrenses Helgådalen av Nordfjellet, som når opp
900-1000 moh nivå. Høgda på dette fjellet avtar mot øst, og
når lavest punkt på ca 350 moh nivå ved Stortjørna. Der
reiser fjellene seg bratt mot øst, bl.a. Kjerkesteintinden
(1176 moh), og går over i Høgtuvbreenmassivet. Elv fra øvre
Helgåvatn har avsatt et mindre delta i Helgåvatnet. Det er
noe myr omkring denne elvas utløp i vatnet.

Innen nedbørfeltet er det også noen høgtliggende vatn. Det
største av disse, Sjuniogfemtivatnet (767 moh) er overført
til Sjoma. Ned fra fjellsidene kommer det en del bekker som
går i tildels kraftige stryk og fosser.

2.4 KLIMA

Området har et maritimt klima med milde vintre og kjølige
somrer. Nedbøren kan variere stort med forskjellige
vindretninger og lokalt. Normalt er det i overkant av 90
dager pr. år hvor dagens minimumstemperatur er under 0 C og
ca 5 dager med daglig minimumstemperatur under -10 C.
Helgåvatnet og Gråvatn islegges som regel i oktober/november,
og blir isfritt i mai.

2.5 VEGETASJON

Det er hovedsaklig grått, bart berg omkring Gråvatnet. Det er
likevel noe vegetasjon i Gråvasspollen, bl.a. litt gran.
Også i sprekker og forsenkninger på Gråfjellet er det noe
vegetasjon. Grana har sin siste naturlige utpost mot vest i
Helgåvassdraget.

Området mellom Lillevatnet, Gråvatnet og Helgåvatnet
(inkludert Heia) preges av både bart berg og
vegetasjonskledde partier. Vegetasjonen finnes i sprekker og
forsenkninger, og det er forholdsvis mye av den ned mot
Helgåga. Her finnes også noe skog, bl.a. er det et granholt
nordøst for Lillevatnet.

Vegetasjonen er rikere i Helgådalen enn i Gråvatnområdet,
bl.a. med en del skog i liene. Lauvskog er vanligst, særlig
bjørk. Enkelte steder, særlig ved sørenden av Helgåvatnet, er
det islett av selje, rogn, gråor og osp. Det finnes også noe
barskog. Av denne er grana vanligst, og den finnes spredt i
bestander rundt i denne delen av området. Furu finnes i en
bestand ved foten av Raudskreda, og her og der på myrer og
rabber. Raudskreda er vegetasjonskjedd høgt opp mot toppen, i
kontrast til de bare fjellene lenger vest.

2.6 NATURGEOGRAFISK REGIONTILH RIGHET

I Samla Plan rapport om Helgåga er vassdraget plassert i
naturgeografisk region 34 b, bar- og fjellbjørkeskogsområdet
nord for Dovre til Vest-Jemtland: Ranaområdet.



Etter Naturgeografisk regioninndeling i Norden (1984) ligger
imidlertid vestlige deler av nedbørfeltet i region 42 a,
Nordlands kystalpine region, underregion kysten Alstahaug -
Gildeskål. Det er fjellrike områder med topper opp i vel 1000
m og tindetopografi.

I den publikasjonen ser det også ut til at østlige deler av
nedbørfeltet ligger i region 36 b, Nordlands, Troms og
Lapplands høgfjellregion, områder med kraftige fjellmassiv.
Publikasjonen gir ikke mulighet til å si eksakt hvor grensen
til region 36 b går.

3. INNGREE

3.1 EKSISTERENDE INNGREP I NEDB RFELTET

Fast bosettin
Det er ikke fast bosetting innen nedbørfeltet, men et par
gårder og noen bolighus ligger svært nær det.

Jordbruk

Det er ikke gårdsbruk innen nedbørfeltet, men det brukes til
beite.

Veier

Rv. 836 krysser vassdraget i dets utløp. Fra Helgå går det
traktorvei opp på Heia.

Skocibruk

Innen nedbørfeltet hogges det anslagsvis 15-20 favner ved pr.
år, mest bjørk.

Reindrift

Tamrein beiter i området, som er en del av Strandtindene
reinbeitedistrikt.

H tter Fritidshus
Den første bosettingen i Nord-Sjona var ved Helgåvatnet.
Gårdene ved vannet ble fraflytta på slutten av 1940-tallet,
og husene brukes nå som fritidshus. Omkring sørenden av
Helgåvatnet er det 6-7 hytter. Tilsammen er det 13 fritidshus
i området i dag, de fleste eies av grunneiere.

Kraftutb in Kraftlin'er
En 132 kW kraftlinje går tvers gjennom nedbørfeltet fra
Helgå, over Heia, øst for Helgåvatnet, vest for øvre
Helgåvatnet og over til Gjervalen via Stortjørnaområdet.
Dette er det mest markerte inngrepet i området.

Vatn Sjuniogfemti er overført til Sjoma. Avrenning fra
Høgtuvbreen er av stor betyning for vannstanden i og
avrenningen fra Sjuniogfemti. Vannet fra Sjuniogfemti hadde
særlig betydning for vannføringen i Helgåga i varme somre.
Overføringen tørrla også en foss i Simadalen.



3.2 VASSDRAGETS GRAD AV PAVIRKNING

Overføringa av Sjuniogfemti har redusert vannføringen, særlig
i varme somrer. Kraftlinja som går midt gjennom nedbørfeltet
er synlig over lange avstander. På tross av dette har området
er forholdsvis lite berørt preg.

Bortsett fra overføringa av Sjuniogfemti og ei bru over
vassdraget like ved dets utløp i sjøen er vannstrengen ikke
berørt av inngrep.

4. ERILUE1SLIY

4.1 VASSDRAGETS EGNETHET FOR FRILUFTSLIV

4.1.1 TILGJENGELIGHET

Etter at Rv 836 i 1983 ble ferdig til Nord-Sjona er det lett
å komme fram til nedbørfeltets søndre del.

I barmarks erioden er den søndre delen av vassdraget, mellom
Rv 836 og Helgåga - Helgåvatnet, det lettest tilgjengelige
området. Dette er et område på 3-4 km2. Det er ca en times
gange i lett terreng inn til Helgåvatnet.

Når vannføringa ikke er for stor er det også mulig å forsere
elva fra Gråvatnet eller Helgåga. Det gir adkomst til større
deler av området. For de som har tilgang til båt er det
vanlig å ro over utløpet av Gråvatnet og Helgåvatnet for å
komme seg til Gråvassfjellområdet.

Når Helgåga kan forseres er det ca 3 timers gange fra
riksveien til Gråvassfjellet. Derfra er det mulig å ta seg
ned til Gråvasspollen. Den enkleste måten å komme dit på er
likevel med båt.

Det hender at folk tar seg fram til nordre del av Helgåvatnet
ved å gå langs østsida av vatnet. Fra gårdene er det 2-3
timers gange inn dit. Den vanligste måten å komme dit på
barmarksperioden er likevel å bruke båt. Det tar en halvtime
til tre kvarter å ro vannet.

Fra indre deler av Helgådalen er det forholdsvis lett å ta
seg nordover til Gjervalen over området ved Stortjørna.

I snøperioden, mens vannene er trygge, er de indre delene av
området lettere tilgjengelig.

4.1.2 FYSISK EGNETHET

De fysiske forholdene ligger godt til rette for fisking i
elver og vatn. Vatna er også godt egna for bruk av båt, kano
og seilbrett, men de ligger langt fra vei. Når temperaturen
gjør det mulig er det også egna forhold for bading.

Det er en del bratte fjellvegger i området, hvilket reduserer
turmulighetene noe. Feltet er likevel godt egna for turgåing,
bl.a. lengre turer.



4.1.3 TILRETTELEGGING

Parkerin s lasser
Det er ingen opparbeidede parkeringsplasser i tilknytning til
vassdraget.

H tter Fritidshus
Tilsammen er det 13 hytter/fritidshus innen feltet. 6-7 av
dem ligger ved sørenden av Helgåvatnet.

Stier 

I barmarksperioden er det to umerka stier inn i området. En
vest for Helgåga fra Rv 836 til Lillevatnet, hvor det ved lav
vannføring er vadested. En annen umerka sti går fra
Helgågårdene over Heia til sørenden av Helgåvatnet. Det skal
også delvis være en sti mellom øvre Helgåvatnet og Gjervalen.

Andre tiltak
Det ligger en båt ved Gråvatnet. Ved Helgåvannet ligger det
båter som eies av grunneiere og hyttefolk. Båtene er ikke til
fri avbenyttelse, men kan være mulige å låne etter avtale med
eier.

Ved Stortjørna har Strandtindene reinbeitedistrikt ei
hytte/bu som det kan være mulig å låne etter avtale.

4.1.4 FISK

Helgåqa er lakseførende 200-300 m opp fra sjøen. I
Lillevatnet dominerer en tett røyebestand. Kjønnsmodningen
inntrer tidlig med påfølgende vekststagnasjon. Auren i
Lillevatnet går over på fiskediett ved 25-30 cm og oppnår god
vekst og fin kvalitet.

Gråvatnet er et overbefolket røyevatn med tidlig
kjønnsmodning, moderat vekst og dårlig kondisjon.

I elvestreknin en mellom Lillevatn o Hel åvatn er det aure.
På denne strekningen er det lange strekninger med ypperlige
gyteområder for laksefisk. Elva er et viktig oppvekstområde
for aure.

Helqåvatnet er et tett befolket røyevatn med innslag av aure.
Hos røya inntrer kjønnsmodningen relativ tidlig og veksten er
middels.

Generelt for alle disse vatna er at både auren og røya er
tildels sterkt infisert med innvollsparasitter (fiskandmark).
Det er påvist 3-pigga stingsild i Helgåvatnet og Lillevatnet.
I vre Hel åvatnet er det aure og røye.

4.1.5 VILT

Det er noen få elg i nedbørfeltet. Streifdyr av rådyr er
observert. Av småviltet er haren tallrik på egnede
lokaliteter. Tiur er observert. Orrfugl, og fjellrype
forekommer vanlig på egna lokaliteter



Det er også obervert en rekke andre viltarter i området.

4.1.6 BAR/SOPP


Det er lite bær og sopp i området.

4.2 OPPLEVELSESMULIGHETER

4.2.1 LANDSKAPSKVALITETER

Landskapet i området er kontrastfylt. Det er bratte
fjellvegger, ofte opp mot nokså skarpe fjellrygger, og
forholdsvis brede dalbunner. Disse er i stor grad fylt av
store vatn.

Helgåga går både i trange dalbunner og i åpent landskap. Den
går stri/i stryk, og den renner bred og rolig. En del
bekker/tilførselselver går i bratte stryk og fosser.

Også vegetasjonsmessig er området kontrastfylt, fra de golde
og grå områdene i vest til de grønnere og frodigere områdene
i øst. Skog gjør enkelte deler av nedbørfeltet forholdsvis
lune.

Overføringa av Sjuniogfemti har redusert vannføringen, særlig
i varme somrer. Kraftlinja som går midt gjennom nedbørfeltet
er synlig over lange avstander. På tross av dette har området
er forholdsvis lite berørt preg.

4.2.2 KULTURMINNER

Det er rester etter flere gamle boplasser i området.
Nedbørfeltet er rikt på kulturminner knyttet til samisk
kultur. Det er funnet teltboplasser, og det skal finnes
gammetufter. Et stykke oppe i fjellet nord for øvre Helgåvatn
ligger Kirkesteinen, en gammel samisk seide og derfor et
viktig og sjeldent kulturminne.

4.3 DAGENS BR K AV OMRÅDET

4.3.1 BRUKERTALL

Et anslag går ut på at hundre andre personer enn grunneierne
bruker området i barmarks erioden. Det er særlig mange som
bruker området i påska, anslagsvis flere,hundre personer.

4.3.2 BRUKERGRUPPER

Det er særlig grunneierne og lokalbefolkningen som bruker
området. Etter at Rv. 836 i 1983 ble ferdig til Nord-Sjona
brukes området også av folk bosatt i andre deler av Rana,
bl.a. Mo. Lokalbefolkningen dominerer imidlertid fremdeles.



4.3.3 FUNKSJON FOR BRUKERNE

Området brukes til dags- og helgeturer både sommer o vinter.
Helgeturer er mest aktuelt for de som har hytte. De andre er
på dagsturer, selv om noen sommerstid også overnatter i telt.

4.3.4 AKTIVITETER

I barmarks erioden er fiske og turgåing de mest utøvde
aktivitetene. Disse skjer gjerne i kombinasjon. I smbperioden  
er skiturer og isfiske de vanligste aktivitetene. Også disse
skjer gjerne i kombinasjon.

Bær- og sopplukking, roing, bading og jakt er aktiviteter som
utøves i mindre omfang.

Fiske isfiske
Det er i dag ikke nødvendig med fiskekort for å fiske i
vatna, hvor det meste av fisket skjer. Påska er den mest
attraktive perioda for isfiske, som utøves av mange.

Jakt 

Det er to elgvald i området, med tilsammen 2-4 dyr. Elgjakta
drives av grunneierne. Ca 10 personer driver småviltjakt,
særlig etter rype, i nedbørfeltet. Dette er grunneiere og
deres slekt/venner. Det selges ikke jaktkort.

Turqåing 

Skiturene går ofte til Gråfjellet og innover vannene.

5. REISELIM

5.1 ORGANISERING KOMMUNAL SATSING PÅ REISELIV

Rana kommune er med i Polarsirkelen reiselivslag. Turisme er
ett av de områdene det nå satses på i Rana.

5.2 REISELIVBEDRIFTER

Det er ingen reiselivsbedrifter innen, eller svært nær,
Helgågavassdragets nedbørfelt. Ved Flostrandvatnet er det
parkert en del campingvogner sommerstid. Nærmeste overnat-
tingsbedrifter i dag er i Nesna og Mo i Rana.

5.3 ATTRAKSJONER OG AKTIVITETER

Nedbørfeltet er ikke spesielt nevnt i reiselivsbrosjyren
"Turforslag under Polarsirkelen". Naturen i seg selv er
likevel en attraksjon ved feltet.

5.4 OMRADETS VERDI FOR REISELIVET I DAG

Det er ingen reiselivsbedrifter innen eller nær feltet. Det
ligger også noe avsides i forhold til de mest trafikkerte
veiene. Nedbørfeltet har liten betydning for dagens reiseliv.



6. ELANSIIUASJONEN

6.1 OVERORDNA KOMMUNALE PLANER

Generalplan for Rana er mesteparten av nedbørfeltet
karakterisert som verneverdig. Generalplanen har en
reguleringssone (nr. 2) omkring Rv 836 øst for Helgågas utløp
i sjøen.

6.2 VERNEPLANER

Det er ikke registrert at områder innen feltet er verna etter
naturvernloven, eller at det er plan om slikt vern.

6.3 PLANER NSKER FOR OMRÅDET

6.3.1 FYLKESKOMMUNAL SATSING PÅ REISELIV

Rana kommune berøres av den fylkeskommunale satsingen på
reiseliv i forbindelse med "Polarsirkelprosjektet" på
Saltfjellet. Helgågavassdraget ligger likevel avsides
forhold til den satsingen. I Fylkesdelplan for
reiselivsnæringa i Nordland sies det følgende for områdene
utenfor hovedsatsingsområdene (s. 59):

"De øvrige områdene i fylket må ikke glemmes
reiselivssammenheng. En utvikling av den lokale
reiselivsnæringa for å betjene det lokale marked (både m.h.t.
fritid og rekreasjon) og eventuell forretningstrafikk, bør
stimuleres via generelle virkemidler - gode prosjekter må få
støtte".

6.3.2 PLANER FOR FRILUFTSLIV REISELIV

Innen reguleringssone nr. 2 omkring Rv 836 øst for Helgågas
utløp i sjøen er det laget reguleringsplan for et mindre
hytteområde.

Fra grunneierne er det ønsker om laksetrapp i nedre Helgåga.
Dersom laksen hjelpes over en forholdsvis kort strekning kan
store deler av Helgågavassdraget bli lakseførende. Som nevnt
har strekningen Lillevatnet - Helgåvatnet gode gyteforhold
for laksefisk.

6.3.3 ANDRE PLANER

Rv. 836 vil høsten 1989 bli ferdig fra Nord-Sjona til
Silavatnet. Det vil gi befolkningen i Lurøy (2322 innbyggere
pr. 1.7.88) og søndre Rødøy ferjefri forbindelse til Rana. I
veiplanene er det lagt opp til en parkeringsplass ved Helgå.

Drivverdige forekomster av metallet beryllium er funnet i
Høgtuvaområdet. Det er uvisst om en eventuell utvinning av
dette vil få betydning for naturforhold og bruk av
Helgågavassdraget.



7.SAMMENDRAGLKONKLUSJON

7.1 FRILUFTSLIV

Landskapet i feltet er kontrastfylt, med bratte fjellsider,
dels skarpe rygger og brede daler. Vegetasjonsmessig spenner
området fra grå og golde områder i vest til grønnere og
frodigere områder lengre øst. Vannsystemet omfatter vatn av
ulik størrelse (bl.a. to store vatn) og en hovedvannstreng
som går stri/i stryk eller renner forholdsvis bred og rolig.

Ei kraftlinje gjennom vassdraget er synlig over lange
avstander. Området har likevel et lite berørt preg.

Nedbørfeltet er særlig velegna for vannbaserte aktiviteter
som fiske og roing/padling. Det er også egna for turer sommer
og vinter, deriblant for lengre turer. Med unntak av ei bu
som kanskje kan lånes er ikke hyttene i området almennt
tilgjengelige.

Fiske/isfiske og turer til fots/på ski utøvd hver for seg
eller sammen er de mest utøvde aktivitetene i området. Feltet
brukes til dags- og helgeturer både sommer og vinter. Området
brukes særlig av grunneierne, og lokalbefolkningen forøvrig.
Siden området fikk god veiforbindelse utad (i 1983) er det
også blitt flere brukere fra resten av Rana, bl.a. Mo.

Isolert sett kan det uregulerte Flostrandvassdraget være et
alternativ for særlig fisket i Helgågavassdraget. Det gjelder
både for lokalbefolkningen og andre i Rana. Når veien til
Silavatnet åpnes høsten 1989 kan en få flere områder å velge
mellom bl.a. for fiske. Det vil bli ca 17 km fra Helgå til
Silavatnet langs den nye veien.

Vegforbindelsen til Lurøy og søndre Rødøy gir imidlertid ikke
tilgjengelighet til så store uregulerte vassdrag som
Helgåvassdraget. Reiseavstanden fra Utskarpen og andre deler
av Rana vil muligens også bli for stor til dagsturer.

I forbindelse med veien kan en også tenke seg at det dannes
et rekreasjonssystem, der Helgågavassdraget og
Flostrandvatnet forblir dagsturområdene, mens områdene i
Lurøy/søndre Rødøy blir helgeturområdene. Og at av
dagsturområdene blir Helgågavassdraget det vassdraget som
brukes mest til lengre turer.

Det kan derfor konkluderes med at det regionalt finnes få
eller ikke noen områder med så store kvaliteter som
Helgågavassdraget. Vassdraget gis stor verdi for friluftsliv.

7.2 REISELIV

Det er ingen reiselivsbedrifter innen eller svært nær feltet.
Det ligger også noe avsides i forhold til de mest trafikkerte
veiene (veien forbi vassdraget er foreløpig "blindvei").
Feltet har liten betydning for dagens reiseliv.

Feltet ligger ikke i noen av hovedsatsingsområdene for
reiseliv, og ligger trolig så avsides i forhold til



Polarsirkelprosjektet på Saltfjellet (selv om også dette
ligger i Rana kommune), at det neppe får betydning for feltet
i reiselivssammenheng.

Kommunen satser generelt på reiseliv, men det er ikke
registrert noen spesiell satsing på Helgågavassdraget.
Helgågavassdraget er Ranas største vassdrag med store
uregulerte vatn, og søndre del av feltet er lett tilgjengelig
fra Rv. 836.

Når Rv. 836 blir ferdig forbi Helgå og Flostrand utover til
Silavågen vil den ferjefrie forbindelsen mellom de ytre
kyststrøkene og Rana sannsynligvis føre til sterk økning i
turisttrafikken forbi vassdraget. I forbindelse med den nye
veien skal det legges til rette for parkering ved Helgå.
Feltet vil altså bli lettere tilgjengelig for store grupper,
hvilket trolig vil øke dets verdi i reiselivssammenheng. Det
gis således middels framtidsverdi.

Den samla verdien for vassdraget i reiselivssammenheng settes
til middels.
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Objekt nr. 149

STRAUMSDALSVASSDRAGET

1. BELIGGENUEIDG_MILAND

1.1 STEDSANGIVELSE

Straumsdalsvassdraget ligger i Rødøy kommune, i søndre del av
Saltenregionen. Vassdraget renner vestover og har utløp til
Innerkista/Kista innerst i Værangsfjorden. I vest grenser
vassdraget til Langvasselv. I st grenser mye av nedbørfeltet
til ytre del av Nordfjorden, en arm av Melfjorden.

vedlegg 1 vises nedbørfeltet og dets tilgrensede områder.

1.2 UTSTREKNING


I nordre del av feltet følger østerdalseiva en markert dal i
NV-Sø retning. østerdalen er den østligste delen av denne
dalen. Dalen deler nedbørfeltet i en liten nordlig, og en
stor sørlig del. Sørdalen går omtrent rett sørover fra
Straumsdalen gård.

I luftlinje er det 6-7 km fra østerdalselvas utløp
Innerkista til lengst øst i østerdalen. Fra Straumdal gård er
det ca 5 km gjennom Sørdalen til lengst sør i nedbørfeltet.

1.3 ADKOMST


Straumsdal gård (som ligger i nedbørfeltet) er endepunkt for
veien inn i nedbørfeltet. Fra gården er det knapt 2 km til
vassdragets utløp i Innerkista og ca 4 km til ytre del av
Kista ved Straumshaugen. Derfra er det fylkesvei til Jektvik
og Nord-Værnes.

Fra Straumsdal gård er det ca 10 km til Jektvik, som er
ferjested på ruta Vågaholmen-Kilboghamn. Det er to ganger
daglig ferjeanløp i begge retninger. Fra Jektvik tar ferja ca
55 minutter til Vågaholmen, og ca 1 time og 10 minutter til
Kilboghamn.

1.4 EIGENDOMSFORHOLD

Privat. En grunneier eier mesteparten av nedbørfeltet.

1.5 BEFOLKNING


1.7.88. var det 1788 innbyggere i Rødøy kommune. I nabo-
kommunene Meløy og Lurøy var det da henholdsvis 7039 og 2322
innbyggere. Saltenregionen (etter Nordland fylkeskommune sin
inndeling) hadde 1.7.88 75432 innbyggere. Straumsdalsvass-
draget sogner til kretsen Værangfjorden, som 1.11.1980 hadde
261 innbyggere.
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2. NAIURGRUNNLAG

2.1 BERGGRUNNSGEOLOGI

Berggrunnen i nedbøxfeltet består av granitt og granodioritt.
Lengst i sør er det muligens områder med glimmerskifer og
glimmergneis. (Berggrunnskartet er for grovt til å kunne si
dette eksakt).

2.2 KVARTÆRGEOLOGI

2.3 TOPOGRAFI


Hovedtrekk i to o rafien
Dalen omkring Østerdalselva har en asymmetrisk profil, med
bratte sider mot NØ og noe slakere sider mot SV. Fra
Innerkista er det langs Østerdalselva noen hundre meter med
bratt stigning opp til ei trang "klype". På denne strekningen
går elva i SV-NØ retning, altså på tvers av hoveddalføret.
Etter klypa (på 100 moh nivA) åpner dalen seg og blir
relativt bred østover til Straumdalen gård.

Nord for denne strekningen ligger Nordfjellet i 500-600 moh
nivå. På sørsida går dalen forholdsvis slakt opp til
Kisttinden. Østover fra gården blir dalen trangere, før en
kommer opp i selve Østerdalen. På denne strekningen er det på
nordsida en hengende dal med nedre Møllevatnet (229 moh) og
øvre Møllevatnet (277 moh). Derfra kan en via Kjettskardet
(ca 350 moh) ta seg over til Reppa i Tjongsfjorden.

Østerdalen er en stor botn, som er hengende til resten av
dalen. Bunnen på botnen ligger på ca 200 moh nivå. I nord er
den avgrenset av bl.a. den bratte Straumdalstind (905 moh)
og en bratt fjellrygg østover fra den i 700-800 moh nivå.
Straumdalstind er et markert landskapselement.

Dalsidene omkring Østerdalen mot øst, sør og vest er relativt
slake. Straumdalsfjellet (678 moh) ligger på en relativt
smal fjellrygg som i øst/sørøst skiller Østerdalen fra
Nordfjorden. Innerfjellet (572 moh) skiller Østerdalen fra
Sørdalen. Mesteparten av Østerdalen er et småkupert platå med
små vatn, myrer og knauser. Det er forholdsvis mye blokkmark
i deler av dette området.

Sørda]en er U-forma med steile fjellvegger på begge sider.
Området sør for Innerfjellet/Sørdalen er ikke befart. Utfra
kartet ser imidlertid Seiskallfjellet ut til å ligge på et
platå.

Vannsvstemet

Østerdalselva har sine kilder lengst øst i Østerdalen, ved
Straumdalsetra. På platået inne i Østerdalen er det myrer og
flere tjern, bl.a. Anderslivatn. Noen hundre meter vest for
det renner elva rolig før den skjærer seg ned til selve
Straumdalen. På denne strekningen følger den kanten mellom
lagdelt berg, og har gravd seg innunder lagdelingen, enkelte
steder så dypt som anslagsvis 10 meter.

I dette området kommer Møllhusbekken fra den hengende dalen
på nordsida. På befaringstidspunktet var det forholdsvis lite
vann i bekken. Ved større vannføring er den troljg mer
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imponerende.

Etter samløpet med Møllhusbekken renner elva rolig, dels
meandere, på flatene vest for gården. På denne strekningen er
det også noe myr, men deler av den var under oppdyrking. ved
utløpet av Straumdalen er det ei trang "klype". Denne hindrer
periodevis avienningen i vassdraget, hvilket medfører at
forholdsvis store områder ofte oversvømmes.

Senkningsarbeider i "klypa" har lettet avrenningen, men også
redusert forholdene for fisken. Videre ned til sjøen har elva
et fall på 80-100 m, og går bratt i stryk og mindre fosser.
Det er ikke kulper i nedre del av elva.

Elva gjennom Sørdalen har sine kilder lengst i sør ved
Seiskallåfjellet. De ca 500 siste metrene før samløpet med
østerdalselva renner elva forholdsvis rolig.

2.4 KLIMA

Vi har ikke klima-data fra selve nedbørfeltet. Nabovassdxdget
vest, Langvasselva, er karakterisert ved et utpreget

maritimt klima med stor tilgang på fuktig luft fra vest.
MiddeltPmperaturen om vinteren ligger der på ca -IC. Det er
ca 10 dager pr. år med minimumstemperatur under -10C.
Nedbøren ligger normalt på ca 1700 mm pr. år.

Straumsdalsvassdraget ligger litt lenger øst. Deler av det ex
også skjermet mot vest av fjell. Det burde tilsi at klimaet
der er litt mindre maritimt enn i Langvasselva, og at særlig
de østre deler av området har mer "innlandsklima", med noe
varmere somrer, mindre nedbør og kaldere vintre.

2.5 VEGETASJON


Det er lite skog i nedbørfeltet, og mesteparten av den finnes
i østerdalen. Det er likevel noe skog også langs resten av
østerdalselva, særlig på nordsida av dalen. Det er ugså noe
skog i nordre del av Sørdalen. Lauvskogen dominerer, særlig
bjørk. Det er et granholt ved Straumdalen gård.

2.6 NATURGEOGRAFISK REGIONTILH RIGHET

Naturgeografisk tilhører nedbørfeltet region 42 a, Nordlands
kystalpine region, underregion kysten Alstahaug Gildeskål.
Det ex fjellrike områder med topper opp i 1000 m og tinde-
topografi.

3. INNGREP

3.1 EKSISTERENDE INNGREP I NEDB RFELTET

Fast bosettin
Straumdalen gård er eneste faste bebyggelse i nedbørfeltet.

Jordbruk

Det er en del dyra maxk på flatene omkring Straumdalen gård.
Den store flata vest for gården er delvis under oppdyrking.
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Også lengst nord i Sørdalen er det litt dyrka mark, og mer er
under oppdyrking. Kyr beiter i området.

Skogbruk 

Granholtet ved Straumdalen gård ser ut til å være planta.

H tter Fritidshus
Det er 3 hytter i nedbørfeitet.

Overnattin sbedrift Leirsted
Menighetsrådenes fellesråd i Rødøy har et leirsted ved elvas
utløp i Innerkista. Stedet består av hovedbygning og 4-5
campinghytter med tilsammen 20-25 senger.

Veier 

Det går bilvei med grusdekke til Straumdalen gård. Veien
brøytes vinterstid. Fra gården er det traktorvei noen hundre
meter inn i Sørdalen.

Kraftutb eein Kraftlin.er
En stor kraftledning går over vestre del av Seiskallfjellet
og ned Sørdalen. Den passerer øst for Straumdalen gård og er
så lagt langs Møllhusbekken forbi Mølihusvannene over til
Reppa.

Massetak 

Det er et mindre grustak/tipp like ved Straumdalen gård.

Andre innere3.
Ved øvre del av "klypa", lengst vest på flata ved Straumddlen
gård pågår det senkningsarbeider.

3.2 VASSDRAGETS GRAD AV PÅVIRKNING

Inngrepene er særlig konsentrert til Straumdalen gård og
området vest for den. I tillegg er en del områder berørt av
kraftlinjetraseen. Området øst for Møllhusbekken/Innerfjellet
(bl.a. med østerdalen) er imidlertid uberørt. Feltet må som
helhet karakteriseres som middels påvirket av inngrep.

Vannstrengen er påvirket som følge av senkningen i "klypa"
vest for Straumdalen gård, og vil trolig bli berørt av
oppdyrkingen på sletta vest for gården. Idag må imidlertid
vannstrengen ansees som lite påvirket av inngrep.

4. ERILDEISLIY

4.1 VASSDRAGETS EGNETHET FOR FRILUFTSLIV

4.1.1 TILGJENGELIGHET

Det er lett å nå nedbørfeltet fra den delen av fastlands
Rødøy der vassdraget ligger. For de som er bosatt andre
steder fører vanskelige kommunikasjonsforhold og mangel på
overnattingsbedrifter til at området ligger avsides.
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4.1.2 FYSISK EGNETHET

I barmarks erioden var de befarte delene av feltet stort
sett lette å ta seg fram i. Også deler av det resterende
feltet er trolig forholdsvis lett å gå i. Bratte kanter og ur
gjør det likevel umulig/vanskelig å ta seg fram en del
steder, Fra Straumdalen gård er det maksimalt 1 times gange
inn til østerdalen.

Det ex 2 fine badeplasser like ved utløpet av elva. Vannet er
imidlertid ofte kaldt.

Det er bra med sn i området. I snøperioden er deler av
området vanskelig og dels farlig å gå på ski i. DeL gjelder
bl.a. strekningen øst for gården opp mot østerdalen. Inne
østerdalen er det imidlertid fint skiterreng.

4.1.3 TILRETTELEGGING

Parkerincs)lasser
Det er parkeringsmulighet ved Straumdalen gård. Trolig er det
også parkeringsmuligheter ved leirstedet i Innerkista.

H tter'Fritidshus
Det er tre hytter i.feltet

Overnattincsbedrift leirsted
Det er ingen overnattingsbedrifter hverken inne i nedbør-
feltet, eller i denne delen av Rødøy, men som nevt er det
leirsted der.

Leirskolen I Innerkista har til nå vært brukt fast 4 uke-r
hvert år av menighetsrådene i forbindelse med undervisning av
ungdom. 9 barneskoler i Rødøy har også brukt stedel,
tilsammen 4 uker hvert år. Leirstedet som helhet eller enkelt
hytter kan leies når menighetsrådene eller kommunen ikke
bruker det.

Leirstedet brukes også i forbindelse med forskjellige
arrangement i kommunen. Familier i Værangsfjorden leier
sommerstid stedet til sine gjester. Leirstedet brukes mest
sommerstid.

Stier 

Fxa gården er det en umerka sti inn i østeldalen. I
østerdalen deler den seg, og en sti leder opp
Anderslitjern. En annen fortsetter mot Finnkotahaugen. Denne
stien kan være vanskelig finne igjen enkelte steder. Det er
også umerka sti inn i Sørdalen.

Andre tiltak
Det er ikke salg av jakt- eller fiskekort. Jakt og fiske
skjer etter avtale med grunneier.

4.1.4 FISK

Laks, sjørøye, sjøørret og regnbueørret gyter i de nederste
104-150 m av vassdraget. I resten av vassdraget er ørret
eneste fiskeart. Den finnes i østerdalselva med sideelver, i
Anderslivatnet (198 moh), nedre Møllevatnet og vann med høyde
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325 moh i Sørdalen.

Det er ikke fisk i øvre Møllevatnet, og vannene som ligger
henholdsvis 228 og 514 moh, selv om forholdene der burde være
gode. Heller ikke i en del småtjern er det fisk.

Kvaliteten på fisken er bra. I østerdalselva med sideelver er
det fin steikefisk, enkelte steder opp i en 1/2 kg.

4.1.5 VILT


Av vanlig jaktbart vilt finnes rype, hare og orrfugl. Det er
elg i området.

4.1.6 BÆR/SOPP


Det er skogsbær i området.

4.2 OPPLEVELSESMULIGHETER

4.2.1 LANDSKAPSKVALITETER

Topografien i området er markert, med daler og fjell.
Straumsdalstind er imponerende, og synlig fra store deler av
feltet. Det skråstilte, lagdelte berget gjør den asymmetriske
dalen omkring østerdalselva noe spesiell. I dette området
kommer lagdelingen også ofte fram på småskalanivå, i form av
små rygger, elvas nedskjæring o.a.

Sørdalen er U-forma og skiller seg landskapsmessig fra
dalen omkring østerdalselva.

Inngrepene er konsentrert til området vest for Straumdalen
gård og omkring kraftlinja. Området øst for Møllhusbekken/-
Innerfjellet er uberørt.

4.2.2 KULTURMINNER

Vi har ikke kjennskap til at det er kulturminner i området.

4.3 DAGENS BRUK AV OMRADET

4.3.1 BRUKERTALL

Lokalkjente anslår at maksimalt 100 personer bruker området
til friluftsliv i barmarksperioda, og at enda færre (med
andre ord svært få) bruker området vinterstid.

4.3.2 BRUKERGRUPPER

De aller fleste tilhører lokalbefolkningen (folk bosatt i
Rødøy), men det brukes også av utflyttede Rødøyværinger på
ferie eller andre som har slektninger i området.
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4.3.3 FUNKSJON FOR BRUKERNE

Nedbørfeltet brukes både ti1 nærturer, dags- og helgeturer.
Området har trolig sin viktigste funksjon som nær-/dagstur-
område.

4.3.4 UTFARTSSTED


Omtales under neste punkt.

4.3.5 AKTIVITETER


Området brukes til skiturer, fotturer, bær-- og soppturel,
bading, fiske og jakt. Fiske er trolig den viktigste
aktiviteten.

Fiske

De mest benyttede fiskeplassene i nedbørfeltet er vann 325 i
Sørdalen og Anderslivatnet i østerdalen. Elva har Lngen
kulper i nedre del, og det fiskes ikke der. Det fiskes
imidlertid mye i sjøen rett utenfor elveosen og i fjorden på
overgangen mellom Innerkista og Kista

Fotturer

Fotturer blir lagt både til østerdalen og Sørdalen, og noen
få personer går over fra Reppa for å fiske i Møllhustjernet.

Jakt

Det er elgvald i området (1-2 dyr), og det er grunneierne som
har denne jakta. Det er makimalt 8-10 personer som driver
småviltjakt i nedbørfeltet.

Aktivitetsområder

Det er utfartsområde omkring elveutløpet 1 Innerkista, hvor
det bl.a. fiskes og bades. Det er adskillig flere som bruker
det området enn selve Straumdalen. Straumdalen er ikke særlig
godt egnet til familieturer.

De som ligger på leirstedet i Innerkista har naturlig nok
størst bruk av de delene av feltet som ligger nærmest. Men
det tas også turer innover i Straumdalen.

5. REISELIM

5.1 ORGANISERING KOMMUNAL SATSING PA REISELIV

Rødøy kommune er med i Polarsirkelen Reiselivslag.
Ifølge Generalplanen for Rødøy bør turisme kunne bli eL
binæring i kommunen.

5.2 REISELIVSBEDRIFTER

Det er ingen reiselivsbedrifter innen nedbørfeltet eller på
den delen av fastiands-Rødøy. De nærmeste bedriftene ligger
ved Kilboghamn og i Tjongsfjorden. Leirskolen i Innerkista
kan leies ut når den er ledig.
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5.3 ATTRAKSJONER OG AKTIVITETER INNEN FELTET

Straumsdalsvassdraget er ikke nevnt spesielt i brosjyra
"Turforslag under Polarsirkelen". I den brosjyra er heller
ikke ferjeforbindelsen fra Jektvik til Kilboghemn og
Vågaholmen avmerket. NAFs veibok nevner ikke feltet.

5.4 OMRÅDETS VERDI FOR REISELIVET IDAG

Området er avsidesliggende og det er ingen reiselivsbedrifter
innen eller nær det. Området har i dag liten betydning for
reiselivet.

6 . PLANSIMASJDNEN

6.1 OVERORDNA KOMMUNALE  AREALPLANER


I Generalplan for Rødøy, soneplan Jektvik/Nord-Værnes og
Straumsdalen påpekes det at Straumdalen gård har dyrkings-
arealer for opp til 300 dekar og rike beitemuligheter. Det er
videre et mål i planen å sikre vassdrag og naturområder,
herunder Gårdstjern og vre Staumsdalen (min utheving).

6.2 VERNEPLANER

6.2.1 VERNA OMRÅDER

Det er ingen verna områder innen feltet.

6.2.2 FORESLÅTTE VERNEOMRÅDER

Forslaget til Saltfjellet Svartisen nasjonalpark omfatter
områder omkring Nordfjorden, og berører derfor såvidt den
aller østligste delen av feltet.

6.3 PLANER NSKER FOR OMRÅDET

6.3.1 FYLKESKOMMUNALE SATSINGSOMRÅDER FOR REISELIV

Feltet ligger ikke innen noen av de fylkeskommunale satsings-
områder/pilotprosjekt for reiselivet. I Fylkesdelplan for
reiselivsnæringa i Nordland sies det følgende om områder
utenfor hovedsatsingsområdene (s.59):

" De øvrige omiådene i fylket må ikke glemmes i reiselivs-



sammenheng. En utvikling av den lokale reiselivsnæringen for
betjene det lokale marked (både m.h.t. fritid og

rekreasjon) og eventuell forretningstrafikk, bør stimuleres
via generelle virkemidler - gode prosjekter må få støtte."

6.3.2 PLANER FOR FRILUFTSLIV REISELIV INNEN FELTET

Innen feltet er det ikke registrert planer om noen slike
tiltak.
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6.3.3 ANDRE PLANER

Det er vedtatt at den nye traseen for Rv. 17 på strekningen
Reppen-Straumsvik skal følge alternativ 2.1. gjennom
Straumsdalen. Prosjektet er forskjøvet i tid, og det antas at
det først vil bli satt i gang i.peiloden 1994-97.

Veien vil gå i tunell fra Skjelvika i Reppa, under Kjettinden
og Straumsdalstind og komme ut i litt vest for Anderslivatn.
Derfra blir den lagt over til sørsida av Østerdalseiva (i det
området er det på veiplankartet også avmerket et
steinbrudd). Videre vestover blir den lagt nord for
Straumsdal gård til traseen for dagens gårdsvei, som følges
til "klypa". Derfra blir veien lagt over til nordsida av elva
og videre nord for Kista.

Det er også to alternativ for videreføring av veien. Etter
alternativ 1 tar den av fra Anderslivatn, og legges
sørøstover gjennom Østerdalen. Veien legges i tunell gjennom
Straumsdalsfjellet og ut på Nordfjordholmen hvor det blir bru
over Nordfjorden.

Alternativ 2 medfører undersjøisk tunell fra Telnes
(videreføring fra Jektvik) til Steinsland på søndre fast-
lands-Rødøy. Alternativ 1 synes ifølge Nordland Veikontor å
være det mest sannsynlige i utgangspunktet. Utrednings-
arbeidet vil starte i nær framtid. Prosjektet ligger likevel
langt fram i tid, i hvertfall etter år 2000.

7. SAMMENDRAWKONKLUSJON

7.1 FRILUFTSLIV

Opplevelseskvalitetene er knyttet til den markerte
topografien med daler og høge fjell/tinder, men finnes også i
småskalaform. Det er en del inngrep vest for Straumdalen
gård. Utover dette krysser en kraftlinje sentrale deler av
feltet. Den østlige delen av feltet er ikke berørt av
inngrep. Landskapet har middels opplevelseskvaliteter.

Feltet er egnet for noen aktiviteter, og det brukes til
fotturer, bær- og soppturer, bading, jakt og skiturer. Fiske
er vanligst. Det er ingen lett tilgjengelige middelstore
eller store vatn i feltet.

Det er forholdsvis få personer som bruker selve nedbørfeltet
i friluftssammenheng. Dette har trolig sammenheng med at
området tradisjonelt ikke har vært et friluftsområde for
større deler av befolkningen på fastlands-Rødøy, bl.a. fordi
det manglet vei til området for inntil få år siden. Og fordi
befolkningen i Jektvik har andre og mer nærliggende områder.

Mange av aktivitetene som utøves i nedbørfeltet blir også
utøvd andre steder på fastlands-Rødøy. Det gjelder både
enkeltvis og samlet. Nabovassdraget Langvasselv er et område
med allsidig bruk, og de samme aktivitetene som
Straumsdalsvassdraget.

Langvasselvvassdraget er det mest brukte utfartsområdet fra
Jektvik. Det området blir karakterisert med at "området har
ein del særprega landskapskvaliteter med stor opplevings-
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verdi". Langvasselvområdet kan således være et alternativ til
St:raumsdalsvassdraget.

Samla Plan rapporten om Langvasselv påpekes det også at
området Breivik Reppa - Memordalen innerst i Tjongsfjorden
er et viktig friluftsområde. Men at det er for vanskelig
tilgjengelig til at det kan bli et alternativ fra jektvik.

Den nye Rv. 17 Reppa-Jektvi,k gjennom Straumsdalen vil gjøre
det området lettere tilgjengelig, jf. kap. 6.2. Etter denne
veien blir det knapt 20 km fra Jektvik til Reppa. Veien vil
også gjøre Straumsdalsvassdraget lettere tilgjengelig for de
som er bosatt utenfor kretsene Jektvik/Nord-Værnes, bl.a.
gjennomfartsturistene.

Vi har ikke sett detaljplanex for veianlegget. En mA
imidlertid anta at veien vil redusere naturkvalitetene langs
de aktuelle strekningene av Østerdalselva. På den annen sikle
er neppe naturkvalitetene i området så store at den totale
nytten av økt tilgjengelighet gir større verdi for frilufts-
og reisenvet. Rv. 17 gjennom deler av nedbørfeltet vil
således trolig cedusere vassdragets verdi for friluftslivet.

Dersom Østerdalen velges som trase for den videre utbyggi..ng
av rv. 17 vil områdets uberørte preg bli borte. Kvalitetene i.
den delen av feltet er neppe så store at dets verdi øker
p.g.a. økt tilgjengelighet.

Straumsdalsvassdraget vurderes til å ha middels verdi fir
friluftslivet. Dersom det bygges vei gjennom Østerdalen vil
trolig feltets verdi for friluftsliv reduseres,

7.2 REISELIV

Det er ingen reiselivsbedrifter innen nedbørfeltet eller nær
det. Et leirsted ved utløpet av vassdraget blir iblant leid
bort til folk som besøker denne delen av Rødøy. Feltet har
idag liten verdi for reiselivet.

Vassdxaget ligger ikke innen noen av hovedsatsingsområdene/-
prosjektene for reiseliv i Nordland. Kommunen satser på
reiseliv, men det er ikke kjent planer om bruk av vassdraget

reiselivssammenheng. Feltet har generelt de
opplevelsekvaliteter som er vanlige i regionen. Feltet er
dag vanskelig tilgjengelig fra utenfor fastlands-Rødøy. net
er planlagt at den nye rv 17 (Kystriksveien) skal gå gjennom
vestre deler av Celtet. Dette vil gjøre vassdraget mye
lettere tilgjengelig, men også ødelegge noen av dets
kvaliteter. Feltet gis liten framtidsverdi for reiseliv.
Samla vurderes det til å ha liten verdi for reiselivet.
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Objekt nr. 151

SKAUVOLLVASSDRAGET

1. BELIGGENUEI_OG_OMLAND

1.1 STEDSANGIVELSE

Skauvollvassdraget ligger i Salten regionen, sentralt i
Gildeskål kommune, og har utløp til Sørfjorden. I øst og sør
grenser nedbørfeltet til det utbygde Sundsfjordvassdraget. I
vest grenser det til de små vassdragene Dorryvasselv og
Høljan/Øverdalselva. Vedlegg 1 viser vassdraget og
tilgrensende områder.

1.2 UTSTREKNING

Nedbørfeltet ligger i NNØ-SSV retning. Det er 13-14 km langt,
og 2-3 km bredt. Landskapsmessig kan det deles i grovt to
forskjellige områder. Et lite område omkring vannstrengen fra
utløpet i havet og opp til Skauvolldalen ved v/ Rv 17,
Skauvollområdet. Og den resterende delen av nedbørfeltet fra
Rv. 17 ved Skauvolldalen og sørover til Tverrfjellet,
Skauvolldalen.

1.3 ADKOMST

Fra Skauvolldalen på Rv. 17 (Inndyrfjellet) er det ca 10 km
til kommunesenteret Inndyr, ca 40 km sørvestover til Ørnes og
ca 62 km til Glomfjord (begge ligger i Meløy kommune). Det er
4 km nordover til Sundsfjord, 56 km til Saltstraumen og ca 90
km til Bodø.

1.4 EIENDOMSFORHOLD

Mesteparten av vassdraget er i privat eie. De søndre (og
indre delene) er statsalmenning.

1.5 BEFOLKNING

1.7.1988 hadde regionen Salten 75432 innbyggere. Gildeskål
kommune hadde da 2630 innbyggere. I Gildeskål og de to
nærliggende kommunene Meløy og Bodø var det 1.7.88. bosatt
tilsammen 45264 personer.



2. NAIURGRUNNLAG_DG_LANDSKAP

2.1 BERGGRUNNSGEOLOGI

Sør for Rv. 17. følger vannstrengen i stor grad et langstrakt
smalt område med kalkspatmarmor og dolomittmarmor. Med unntak
av et lite tilsvarende område nord for Rv. 17 består resten
av nedbørfeltet av glimmerskifer og glimmergneis.

2.2 KVARTÆRGEOLOGI

2.3 TOPOGRAFI 


Vassdraget ble befart omkring utløpet i sjøen og fra
Skauvolldalen v/ Rv. 17 og sørover til litt sør for
kraftledningen.

Skauvollområdet er ca 1.5 km langt i øst-vest retning og
ligger i en botn som er åpen mot vest. De omkransende bratte
fjellene når i nord og sør opp i 300-500 moh og i øst opp
150-200 moh.

Innen området har elva et fall på ca 150 m. Fallet er størst
i de indre delene, hvor det er flere fosser. En av dem ligger
i ei gryte som er tilgjengelig fra Skauvoll gård. Flere andre
sees fra Skauvolldalen ved Rv. 17, hvor elva stuper bratt
nedover. En foss starter nesten rett under Rv. 17, og elva
går i dette området over fra å renne i SSV-NNØ til å renne
øst-vest.

Landskapet i Skauvolldalen er bestemt av den underliggende,
lagdelte, og skråstilte berggrunnen. Det gir slake østsider
og bratte vestkanter, hvilket sees i både hovedutformingen av
området i daler og rygger og i små-skalanivå. Der kommer det
også fram en rekke former som er typiske for områder med mye
kalkstein.

Fra Rv. 17 og sørover til linjen Altevatn-Hestdalen er
Skauvolldalen en asymetrisk trang V-dal. Hovedformen av dalen
har et nesten monotont preg. Dette brytes litt av et par
mindre rygger i vassdragets lengderetning.

Ved Altevatn-Hestdalen åpner landskapet seg og en kommer ut
av selve Skauvolldalen. I sør er det utsikt mot høge fjell
som Kvittinden (1068 moh) og Steppene (800-1000 moh) med snø
eller flerårige fonner. Synsranda mot vest begrenses av
Middagshaugen og Langfjellet (nivå 600-700 moh).

Også i øst er det en fjellrygg. Hestdalsfjellet (592 moh) er
den nordre del av ryggen. Den er på sitt laveste, ca 350 moh,
der kraftledningen kommer over fra Sundsfjordvassdraget.
Siden stiger den igjen, og danner sammen med de øvrige fjell
en ramme omkring søndre del av Skauvolldalen.

Landskapet i søndre delen av Skauvolldalen er småkupert. I
denne delen av nedbørfeltet er en rekke vatn og dammer/pytter
en del av landskapsbildet.
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Skauvollelva har sine kilder omkring Kvitbergvatnet (478
moh). Nedstrøms mot Rv 17 består hovedløpet for det meste av
elvestrekninger, men også flere mindre vatn. Hovedløpet har
tilløp fra flere mindre elver/bekker. Vatna og
dammene/pyttene i området er oftest langstrakte og orientert
NNØ-SSV.

Nedstrøms kraftledningen har elva flere steder skåret seg
bratt ned i en trang liten V-dal, som enkelte steder er 20-30
m dyp. I denne dalen består elvebunnen ofte av bart berg, som
viste berggrunnens lagdelte sammensetning. Det gir ofte fine
sjatteringer i sort og hvitt.

Nærmere rv 17. følger elva etterhvert en liten canyon. I
disse områdene er det ofte mer steinete bunn. Et par steder i
nedre del av Skauvolldalen blir elva brått borte fra
hovedløpet, for så å komme fram igjen noe lenger ned.

Dette er særlig markert et par hundre meter oppstrøms Rv. 17.
Der viser hovedelvas løp seg som en tom canyon, mens vatnet
som skulle vært i elva kommer ut av et hull i fjellet på
vestre elvebredd. Dette vannet fyller så elveleiet nedover.

Også andre steder i vassdraget er det underjordiske elveløp.
Bekken fra Greftvatnet (ca 380 moh) har et underjordisk
avløp. Den er så og si ikke framme i dagen før den dukker opp
på Skauvollsletta 370 m lavere enn selve Greftvatnet.

Grottene ved Greftvatnet er tilsammen 10 km lange.
Greftkjelen er den nest lengste og tredje dypeste i Norge,
5200 m lang og 315 m dyp. Greftsprekka er den tredje lengste
grotta i Norge, 4200 m lang og 250 m dyp.

2.4 KLIMA

Vi har ikke klimadata fra området. Generelt har imidlertid
området kystkiima. Inne i nedbørfeltet er det et gunstig
lokalklima.

2.5 VEGETASJON

Med unntak av de indre, høgareliggende deler, er nedbørfeltet
stort sett vegetasjonskledt og mange steder frodig. Bjørk er
dominerende treslag. I Skauvolldalen ved Rv. 17 er det noe
gran, innplantet ?

2.6 NATURGEOGRAFISK REGIONTILH RIGHET

Naturgeografisk regioninndeling av Norden (1984) har plassert
den nordre og største delen av vassdraget i region 42 a,
Nordlands kystalpine region, underregion kysten Alstahaug -
Gildeskål. Det er fjellrike områder med topper opp i vel
1000m og tindetopografi.

Den søndre, og minste delen av nedbørfeltet, er plassert i
region 36 b. Det er Nordlands, Troms og Lapplands
høgfjellsregion, områder med kraftige fjellmassiv.
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Selv om mesteparten av nedbørfeltet er plassert i region 42
a, så er topografien svært forskjellig fra det som er vanlig
i regionen.

3. INNGREP

3.1 EKSISTERENDE INNGREP I NEDB RFELTET

Fast bosettin o 'ordbruk
Det er 5-6 gårdsbruk innen nedbørfeltet, og det er bosatt
anslagsvis 20-30 personer der. Gårdene ligger like ved Rv 838
ved Skauvoll. Flere gårdsbruk ligger nær nedbørfeltet i det
samme området.

Skoqbruk

Grana i Skauvolldalen ved Rv 17 ser ut til å være plantet.

H tter Fritidshus
Ifølge M 711 kart og registreringer i felt er det 12-13
hytter i nedbørfeltet. 8 av disse ligger omkring Rv. 17 ved
Skauvolldalen. De øvrige ligger spredt i midtre del av
Skauvolldalområdet.

Veier

Kystriksveien (Rv. 17) krysser nedbørfeltet i dets nordre
del. I Skauvollkrysset tar Rv 838 av til sund, veien krysser
vassdraget omkring utløpet. Fra gårdene på Skauvoll er det en
traktorvei langs elva opp til Skauvolldalen og Rv 17. En
kommunal vei tar av fra Rv. 17 ved Skauvolldalen og går
nordover til Sandnes.

Kraftlinie

Ei kraftlinje krysser vassdraget like ved utløpet. Kraftlinja
Sundsfjord-Laksåvatnet går på tvers av Skauvolldalen i dens
midtre del.

Overnattin sbedrifter
Ved Skauvollkrysset (kort utenfor feltet i vest) er det kiosk
og oppstillingsplass for campingvogner.

Massetak

Det er et massetak litt øst for gårdene i Skauvoll.

3.2 VASSDRAGETS GRAD AV PÅVIRKNING

Inngrepene er konsentrert til området ved rv. 17 og de
lavereliggende delene av området vest for den. Kraftlinja
tvers over Skauvolldalen reduserer det urørte preget som det
området ellers ville ha hatt. Nedbørfeltet som helhet må
karakteriseres som middels påvirket av inngrep. Vannsystemet
ser ut til å være lite påvirket av inngrep.



4. ERILUEISLIY

4.1 VASSDRAGETS EGNETHET FOR FRILUFTSLIV

4.1.1 TILGJENGELIGHET

Nordre del av feltet er både sommer og vinter lett
tilgjengelig. De midtre og søndre delene av nedbørfeltet
ligger lenger unna vei og er vanskeligere tilgjengelige dess
lenger sørover en kommer. Disse delene av feltet nås til fots
eller på ski fra rv. 17 eller Tverrlia i Sundsfjordelva.

I barmarksperioda er det 1-1,5 times rask gange fra rv. 17
v/Skauvolldalen til midre del av nedbørfeltet (ved
kraftlina).

Med unntak av de bratteste dal- og fjellsidene og
elvenedskjæringene er i hvertfall området nord for kraftlinja
lett å ta seg fram i.

4.1.2 FYSISK EGNETHET

Med unntak av fiske er feltet lite egnet for vannbaserte
aktiviteter. Terrenget i Skauvolldalen er lett å gå i, og
gjør feltet velegnet for turer til fots eller på ski. Det er
også egna for bærplukking og jakt. Generelt er nok feltet
best egna for turer på opptil en dags varighet. Særprega
geologiske former og et rikt planteliv gjør feltet velegna
for naturstudier. Det er usikkerhet om grottene i området er
egnet for alminnelig grotting.

4.1.3 TILRETTELEGGING

Parkerin s lasser.
Det er parkeringsmuligheter der Rv 17 krysser Skauvolldalen,
men kapasiteten er liten, hvilket særlig gir problemer
vinterstid. Stedet ligger også trafikkfarlig til mellom to
tuneller.

H tter Fritidshus
Som nevnt i kap. 3.1. er det 12-13 hytter i området.

Overnattin sbedrifter-caravano stillin s lass
Ved Skauvollkrysset (kort utenfor feltet i vest) er det kiosk
og oppstillingsplass for campingvogner.

Stier

Det er stier på både vest- og østsida av elva gjennom
Skauvolldalen. Stien på østsida er merka fra veien og en 3-4
km innover dalen.

Andre tiltak
- Skauvolldal grunneierlag selger fiskekort for området øst
for elva. Det er ikke allment salg av jaktkort i de
privateide delene av området.
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Skauvolldalen grunneierlag har en hytte under oppføring
(bare for medlemmer).

Grensen mellom privat og statlig grunn er uklar, og er til
vurdering. Foreløpig inngår Kvittindvatnet (478 moh),
Krokvatnet (482 moh) og tilgrensende områder
statsalmenningen. Det gir muligheter for jakt og fiske på
vanlige vilkår i det området.

Oversiktskartet for jakt og fiske på statens grunn innen
Salten skogforvaltning dekker nedbørfeltet. Kartet inneholder
en rekke opplysninger om jakt og fiske på statens grunn i
Salten.

4.1.4 FISK

Sjøørret går opp i nedre del av elva. Forøvrig er det bare
ørret i området. Den finnes i mange bekker og elver. Kvalitet
og størrelse varierer.

4.1.5 VILT

Innen feltet finnes vanlige småviltarter som og fjellrype
og hare. Det er elgvald i området.

4.1.6 BÆR/SOPP 


Under befaringen ble det observert til dels bra med skogsbær.

4.2 OPPLEVELSESMULIGHETER

4.2.1 LANDSKAPSKVALITETER

Innen nedbørfeltet er det flere forskjellige landskapstyper.
I nordvestre del av feltet (Skauvollområdet) er det en vid
botn omkranset av bratte fjell. I indre deler av området er
det flere fosser. Nordre del av V-dalen Skauvolldalen har et
nesten monotont preg. Når en vandring gjennom dalen likevel
ikke blir kjedelig, skyldes det en spennende elvedal, en
rekke artige småformer og frodig vegetasjon.

I midtre og søndre del av feltet er det et åpent og småkupert
landskap med utsikt til høge fjell. I dette området er det en
rekke vatn og dammer/pytter. Landskapsopplevelsen i denne
del av feltet står i sterk kontrast til opplevelsen i de
øvrige deler av feltet.

Den underliggende berggrunnens betydning for landskapet
kommer klart fram både i stor- og småformer. Vegetasjonen er
enkelte steder rik. Ved Rv 17 i Skauvolldalen er det utsikt
både til fosser og til havet.

Inngrepene er konsentrert til området ved Rv 17. Kraftlinja
tvers over Skauvolldalen reduserer det urørte preget området
ellers ville ha hatt. Mangfoldet gir likevel området meget
store landskapsmessige opplevelseskvaliteter.
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4.2.2 KULTURMINNER

Vi er ikke kjent med om det finnes spesielle kulturminner
området.

4.3 DAGENS BRUK AV OMRÅDET

4.3.1 BRUKERTALL


Vi har ikke brukertall for området.

4.3.2 BRUKERGRUPPER

Området brukes mye av de som er bosatt i Inndyr krets.
Skauvolldalen er også ett av de viktigste utfartsområdene i
kommunen som helhet, både sommer og vinter. Det er
utfartsområde for Meløys befolkning, bl.a. de som er bosatt i
ørnes og Glomfjord, og brukes litt av personer bosatt i Bodø.
Grottene i området fører til at det brukes litt av folk
bosatt i andre land.

4.3.3 FUNKSJON FOR BRUKERNE

Området brukes til nærturer, dags- og helgeturer. Dags- og
helgeturer er nok vanligst, og det er særlig Skauvolldalen
som brukes.

4.3.4 UTFARTSSTED


Skauvolldalen ved rv. 17 er utfartssted.

4.3.5 AKTIVITETER

I barmarks erioden brukes området til fotturer, bær- og
soppturer, fiske, jakt (både småvilt og elg), naturstudier og
utforsking av grotter. Fiske og turgåing er de vanligste
aktivitetene på den tida av året.

I snøperioden brukes området til skiturer. Det går skiløyper
gjennom Skauvolldalen via Langdalen til Sundsfjordfjellet,
med muligheter til å gå ned til Glomfjord. I påska arrangeres
det turmarsj mellom Skauvolldalen og Glomfjord.

5. REISELIM

5.1 ORGANISERING KOMMUNAL SATSING PÅ REISELIV

Det er foreslått at Gildeskål skal gå inn i Ytre-salten
Reiselivslag. Kommunen har reiselivskonsulent sammen med
Skjerstad og Beiarn.
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5.2 REISELIVSBEDRIFTER

Det er ingen reiselivsbedrifter i nedbørfeltet. I Skauvoll-



krysset (like utenfor feltet) ble det i 1988 startet en
reiselivsbedrift. Foreløpig består den av kiosk og
oppstillingsplass for campingvogner.

5.3 ATTRAKSJONER OG AKTIVITETER

Vassdragets nedbørfelt er opplevelsesmessig en attraksjon. I
brosjyra "Gildeskål en kommune med muligheter" er
Skauvolldalen avmerka som område for fotturer og fiske.

5.4 OMRADETS VERDI FOR REISELIVET I DAG

Det er vanskelig å uttale seg sikkert om feltets verdi for
dagens reiseliv. Dagens verdi er imidlertid trolig liten.

6. ELANSIMASJDNEN

6.1 OVERORDNA KOMMUNALE AREALPLANER

høringsutkast til kommuneplan for Gildeskål er
Skauvollkrysset avmerket som kommunedelplanområde. I utkastet
er området ved gårdene på Skauvoll satt av som jordbruks-
område. Utfra det foreløpige kartet er det vanskelig å si om
indre del av Skauvollområdet og nedre del av Skauvolldalen er
avsatt som beite eller skogbruksområde eller begge deler.
Store deler av Skauvolldalen er avsatt som friluftsområde.
Omkring Grevvatnet er det avmerket et naturvernområde, som
bør utredes med tanke på vern etter naturvernloven.

6.2 VERNEPLANER

Som nevnt bør området ved Grevvatnet utredes med tanke på
vern etter naturvernloven.

6.3 PLAAER NSKER FOR OMRADET

6.3.1 FYLKESKOMMUNAL SATSING PA REISELIV

Gildeskål kommune ligger ikke innenfor noen av
hovedsatsingsområdene/-prosjektene for reiseliv i Nordland. I
Fylkesdelplan for reiselivsnæringa i Nordland sies det
følgende for området utenfor hovedsatsingsområdene (s 59):

"De øvrige områdene i fylket må ikke glemmes i
reiselivssammenheng. En utvikling av den lokale marked (både
m.h.t. fritid og rekreasjon) og eventuell forretningstrafikk,
bør stimuleres via generelle virkemidler - gode prosjekter må
få støtte".
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6.3.2 PLANER FOR FRILUFTSLIV REISELIV

På sikt er det planer om å bygge opp et turistsenter med
bl.a. 10-15 hytter i Skauvollkrysset. Driften av turist-
senteret vil bli basert på naturopplevelser knyttet til sjø
og utmark, inkludert bruk av Skauvollelvas nedbørfelt.
Grottene ved Grevvatnet er interessante, men det er trolig
langt fram til de kan brukes i reiselivssammenheng.

Nedbørfeltet har absolutt et potensiale i reiselivsammenheng.
Blant de små, men artige fenomenene som kan ha interesse også
i en slik sammenheng, er stedet der Skauvollelvas hovedløp
viser seg som en tørr canyon, mens det kommer vann ut av et
hull i fjellet på vestre elvebredd. Stedet ligger bare noen
hundre meter fra riksveien, og kunne f.eks. vært nevnt i
reisehåndbøker eller med severdighetsskilt.

Ifølge kommunens sektorrapport om friluftsliv og naturvern
(1985) bør det ikke bygges flere hytter i Skauvolldalen.
Området bør heller ikke inngå i videre kraftutbygging i
Sundsfjord. Også i prosjektet "Hytter og Friluftsliv i
Salten" er det anbefalt at Skauvolldalen unntas fra
hyttebygging.

Det er imidlertid foreslått at det legges ut hytteområder
en del nærliggende områder. Dette gjelder Skauvollkrysset
(ett område med 10 hytter), området mellom Sundsfjord og
Hestdalsfjellet (flere hytteområder), Oterstranda (20 hytter)
og ved Langvatnet på Sundsfjordfjellet.

I Skauvolldalen ved Rv. 17 er det foreslått å opparbeide
parkeringsplass, rasteplass, få etablert renovasjon og
toalett. Det er også foreslått at en kommer fram til avtaler
med grunneierne for å opparbeide/rydde for løyper. Dette blir
sett på som særlig aktuelt sørover mot Langvatn (laveste
punkt på ryggen i øst).

6.3.3 ANDRE PLANER NSKER

Det er planlagt smoltanlegg ved utløpet av Skauvollelva.

7. SAMMENDRAGLKONKLUSJON

7.1 FRILUFTSLIV

Nedbørfeltet kan landskapsmessig deles i tre områder. I
nordvest finner en Skauvollgrenda omgitt av bratte fjell.
Innerst i det området er det flere fosser.

Oppstrøms fra Skauvolldalen ved Rv. 17 smalner nedbørfeltet
til en asymmetrisk, trang V-dal. Her renner elva forholdsvis
rolig, dels i små cayoner eller skarpe nedskjæringer. Både i
denne delen av nedbørfeltet og lenger sør kommer den
underliggende berggrunnen klart fram. Denne er kalkrik,
hvilket sees både i overflateformene og i en frodig
vegetasjon. Flere steder i dette området forsvinner elva i
underjordiske løp, for så å dukke fram lenger nede.
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den søndre delen er landskapet åpent, med utsikt til høge
fjell. Berggrunnens skråstilte form kommer klart fram
landskapet. Det er mange, ofte langstrakte, vatn i området.

Inngrepene i nedbørfeltet er konsentrert til den aller
nordligste delen omkring Skauvollgrenda og Rv. 17. Med unntak
av ei kraftlinje gjennom feltets midtre del, er området sør
for Rv. 17 nesten uberørt. Foreliggende opplysninger tyder
ikke på inngrep av betydning i vannstrengen.

Med unntak av fiske er feltet lite egnet for vannbaserte
aktiviteter. Fra Rv. 17 og sørover er det stort sett lett
turterreng både sommer og vinter. Området er neppe egna for
flerdagers vandreturer. Det er en del bær i området, og det
er egna for jakt. Særprega geologiske former og et rikt
planteliv gjør området velegna for naturstudier. Grottene ved
Grevvatnet er forholdsvis nyutforska og det er ennå usikkert
om de er egna for almenn grotting.

Skauvollvassdraget brukes mest av befolkningen i Gildeskål
kommune, men brukes også fra Meløy (bl.a. ørnes og
Glomfjord). Skauvolldalen er ett av kommunens viktigste
utfartsområder både sommer og vinter, og det brukes nok mest
til dags- og helgeturer.

Feltet brukes til fotturer, skiturer, jakt, bær- og
soppturer, fiske, naturstudier og litt grotting. Fiske og
turgåing (sommer og vinter) er de vanligsteaktivitetene.

Regionalt finnes det alternative områder for alle de
aktivitetene som utøves i nedbørfeltet. Blant disse er
Sundsfjordfjellet, øst for nedbørfeltet. Dette er også et
område av regional betydning. Det er imidlertid mer utfart
til det området, og det er kraftutbygging der. Flere av
aktivitetene vil også kunne utøves i Laksådalsvatnet og
dalen og på Inndyrfjellet.

Landskapsmessig er nedbørfeltet mangfoldig og særpreget, og
det finnes regionalt trolig ikke alternative områder. For de
fleste aktivitetene finnes det derimot alternative
utøvelsessteder, men det vil kreve litt mer reising.
Nedbørfeltet har meget stor verdi for friluftslivet.

7.2 REISELIV

Det er ingen reiselivsbedrifter innen nedbørfeltet. I
Skauvollkrysset (like vest for feltet) ble det startet en
reiselivsbedrift i 1988. Nedbørfeltet har fremdeles liten
betydning for reiselivet.

Området ligger ikke i noen av de fylkeskommunale
hovedsatsingsområdene for reiseliv. Det er planer om å utvide
den omtalte reiselivsbedriften til et turistsenter og bl.a.
bruke naturen i Skauvollvassdraget.

Området har meget store naturkvaliteter. Det er lett
tilgjengelig fra Rv. 17, og har gjennomgående et lett
turterreng. Framtidsverdien for reiselivet settes til
middels, hvilket også blir den samla verdien.
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Objekt nr. 152

LAKSELVA

1.BELIGGENUMOG_ONLAND

1.1 STEDSANGIVELSE

Lakselva ligger i Saltenregionen. Den renner nordover og har
utløp ved Misvær, innerst i Misværfjorden, en arm av
Saltenfjorden. Det meste av vassdraget ligger i Skjerstad
kommune. Mindre deler ligger i kommunene Beiarn og Saltdal.
Nedbørfeltet grenser i øst til Saltelva, i sør til Beiarelva
og i vest til Oldereidelva. Vedlegg 1 viser nedbørfeltet.

1.2 UTSTREKNING

Nedbørfeltet har form som en pilspiss, med spissen mot sør.
Det er ca 50 km fra lengst i nord til lengst i sør, og
"gjennomsnittlig" 17-18 km bredt.

Feltet kan grovt deles
en nordlig del med Misværdalen, Kykkelvatnet og fjell-

strøkene øst og vest for dalen
en sørlig del med de høgereliggende områdene (mest fjell-

områder) sør for Kykkelvatnet

1.3 ADKOMST


Vassdraget kan nås med båt (til Misvær) eller med bil. De
viktigste adkomstveiene er rv. 812 og rv. 813.

rv. 812 går fra Tuv (veikryss til Rv. 17 like sør for
Saltstraumen) til Misvær, opp Misværdalen og over
Dugnadsveien til Medby i Saltdalen.

rv. 813 går fra Vestli bru mot vest over Reinhornheia til
Beiarn.

Nedbørfeltet ligger ca:
- 37 km fra Tuv (langs rv. 812)

78 km fra Bodø (over Tuv og rv 812)
- 10 km fra Medby i Saltdal

Fra Vesterli bru (sentralt i feltet) er det ca:

10 km til Misvær
8 km til Ljøsenhammerhytta (grensa til Saltelvas felt)
8 km til Reinhornheia (grensa til Beiarelvas felt)
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1.4 EIENDOMSFORHOLD

Feltet sør for Kykkelvatnet er i stor grad statsalmenning.
Administreres av Salten skogforvaltning. De øvrige områder er
i privat eie.

1.5 BEFOLKNING

Pr. 1.7.88 hadde Skjerstad kommune 1276 innbyggere. De
nærliggende kommuner hadde da følgende antall innbyggere:
Saltdal - 5258, Beiarn - 1523, Bodø - 35595, og
Saltenregionen (etter Nordland fylkeskommunes inndeling)
hadde 75432 innbyggere.

2. NAIURGRUNNLAG_OG_LANDSKAE

2.1 BERGGRUNNSGEOLOGI

Berggrunnsgeologisk ligger de nedre delene av feltet i
Beiardekket som er det foldingsmessige høgstliggende av flere
skyvedekker fra den kaledonske fjellkjedefolding.
Beiardekkets skyvesoner går gjennom Store Gåsvatnet. Den
sørøstlige delen av feltet består således av bergarter
tilhørende Rødingsfjelldekket. Glimmerskifer er den mest
utbredte bergarten innen både Beiardekket og
Rødingsfjelldekket. Det finnes også kalkbergarter, spesielt
på vestsida av Misværdalen og i området Store Gåsvatnet-
Storoksvatn.

2.2 KVARTÆRGEOLOGI

Bergartenes dominerende strøkretning er tilnærmet nord-sør.
Dalene og andre markerte landformer har derfor gjerne denne
retningen. Misværdalen er tydelig glasialt utformet med sin
U-form og store løsmasseavsetninger. Det er flere steder
dalen markerte morener.

Kalkbergartene forvitrer lett, og det dannes gjerne spesielle
topografisk former som betegnes kart. Ved Store Gåsvatn og
Storoksvatn er det registrert grotter,

2.3 TOPOGRAFI


Lakselva har sine kilder omkring Midtoksvatnet (581 moh)
lengst nord på Saltfjellet. Området mellom sørgrensa og
fjellet St.Olav består i stor grad av fjellområder i
høgdenivået 500-700 moh. Formene er rolige, med glidende
overganger. Sørdalen går gjennom den østre delen av dette
området. Dens vestre dalside går rolig over i fjellområdet,
mens østsida er bratt og markert opp mot Skjevelfjellet (600-
700 moh).

Den vestre delen av feltet nord for St.Olav domineres av
Misværdalen. Kykkelvatnet (195 moh) fyller en stor del av
bekkenet i søndre del av dalen. Misværdalen er U-forma, med
gjennomgående brattere øst enn vestsida. Det er små
fjellområder i vest.
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I midtre og nordre del av dalen er det flere åser. Disse gir
et variert landskap i dalbunnen. Omkring Misvær vider
hoveddalen seg ut, og gir en vid "ramme" omkring tettstedet.
Flere åser (bl.a. Nosnsåsen 280 moh og Middagsåsen 250 moh)
danner en variert sørvegg til stedet.

Fjellområdet øst for Misværdalen ligger i nivået 450-600 moh.
Landskapsformene er rolige med glidende overganger.

Vannsystemet i feltets søndre fjellområde er variert, med
mange vatn av ulik form og størrelse. Store Gåsvatn (555 moh)
er det største. Sørdalelva renner rolig og åpent ned mot
Dugnadsveien, og har i den nordre delen meandere og avsnørte
kroksjøer. Like vest for bru over Sørdalelva har elva skåret
seg markert ned (lett synlig fra veien), bl.a. med
Snerlifossen. Elva får så et roligere løp, og kalles Revelva
der den går i meandere gjennom myrområder ut i Kykkelvatnet
hvor det er avsatt et delta. Det er sandstrand i vatnets
nordvestre del.

Videre nedover til Skardsvatnet renner elva stort sett rolig.
Det er flere små og middelstore vatn i området Skard-Dalmoen.
Strekningen videre ned til Misvær er ikke befart. Gjennom
tettstedet renner elva dels i meandere.

I fjellområdene øst for Misværdalen er det en rekke små og
middelstore vatn. Tirillfjellvatn (422 moh) er det største.

2.4 KLIMA

Feltet er sterkt preget av kystklima. De sørlige deler er
likevel mer skjermet for fuktig luft fra havet og har dermed
preg av innlandsklima.

Temperaturen vinterstid kan i nordlige deler trolig komme ned
mot ca -25C, og i de sørligste muligens ned mot ca - 30 C.
Nedbøren ligger på ca 1000 mm pr. år.

2.5 VEGETASJON

Store deler av feltet er dekket av skog. Furuskog finnes i
området rundt Misvær og preger flatene fra Skjelbrekka, forbi
Skar til Vesterli bru og knauser lenger opp i dalen. Langs
elva finnes også en del hegg-gråorskog. Ellers er bjørka
dominerende treslag. I flatere områder er det mest blåbær-
bjørkeskog, men skogen er gjerne rikere i liene. Der kan en
finne både lågurt- og høgstaudeskoger. I nærheten av
Sørdalselva finnes en del områder av rik fuktbjørkeskog med
vier. Langs Djupdalen fra Gåsvasselva til øvre Oksvatnet er
det frodig bjørkeskog, for en stor del med høgstauder. Det er
mye myr i feltet, særlig i nedere del av Sørdalen.
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2.6 NATURGEOGRAFISK REGIONTILH RIGHET

Naturgeografisk ligger mesteparten av feltet i region 43 a,
"Nordlands maritime bjørk- og furuskogregion: Saltdal-
Sørfoldområdet". De øverste søndre delene når inn i region 36
b, "Nordlands, Troms og Lapplands høgfjellsregion, under-
region Saltfjellet, Blåmannsisen/Istind, Sarek, Kebnekasise".

3. INNGREE_I_NEDBØREELIEI

3.1 EKSISTERENDE INNGREP I NEDB RFELTET

Fast bosettin
Den faste bosettingen i feltet er stort sett konsentrert til
Misvær tettsted, Karbøl, Skar-Dalmoen-Vestvatnet og omkring
Kykkelvatnet. I disse områdene finner en de inngrep som
vanligvis er forbundet med fast bosetting.

Jordbruk 

Det er en god del jordbruksarealer i feltet, og en stor del
av denne marka nyttes. Aktivt jordbruk finnes ved Austerheim,
Svartvatn, Kykkelvatn, Skarsvatn-Dalmoen-Vestvatnet, Karbøl
og i Misværområdet. Jordbruket er i særlig grad knyttet til
husdyrhold (geit, sau og ku).

Skogbruk 

Det er lite skogbruk i området, og det meste er hogst til
eget behov. Det er planta en del gran, hvilket vil gi et mer
omfattende skogbruk i framtida.

Reindrift 

Feltet ligger i reinbeitedistrikt 30 Harodal. Sammen med
distrikt 28 Dunderland (og delvis 29 Glommen) er dette
driftsområdet til reindriftsgruppa på Saltfjellet. Gruppa har
fire driftsenheter, og ca 1200 rein (1984). Det er viktige
beiteområder i søndre del av feltet. Både der og i østre del
av feltet er det viktige flytteleier for rein.

H tter Fritidshus
M 711 kart viser ca 90 hytter innen feltet. De største
konsentrasjonene er:

ved Svartvatn-Austerheim ved Dugnadsveien - 19 hytter
omkring Rognlivatn i feltets nordøstre del- 20 hytter
Store Gåsvatn i feltets søndre del- 12 hytter

Veier 

Det er riksvei langs Misværdalen (rv. 812), over Reinhornheia
til Beiarn (rv. 813) og Dugdansveien (rv. 812) til Medby
Saltdalen. I tillegg er det veier til alle bebygde områder.
Disse veiene brøytes. Det er også vei:

inn Sørdalen til Vestermoen seter, ikke brøyta
til Gjømmervatnet, utenfor feltet i vest, trolig ikke brøyta
mot Rognlivatn (både traktor og bilvei, uvisst om den er

brøyta
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Kraftutb in kraftlin'er
Gjømmervatnet i de vestre fjellområdene (like utenfor feltet
i vest) er utbygd til kraftproduksjon.

Det er kraftlinjer gjennom vestre del av Misværdalen fra
Misvær til Vesterli bru, og derfra langs Dugnadsveien til
Ljøsnehammer hytta lengst øst i feltet. En strømlinje går
også inn Sørdalen til Vestermo seter. 145 kW kraftlinja
Beiarn-Oldereid over Dugnadsfjellet og Karbølåsen er under
bygging, og berører feltets vestre del.

Massetak 

Det er et massetak nær sjøen rett vest for Misvær sentrum, og
ett i Sørdalen like ved Vestermo seter. Ved det massetaket,
særlig vest for det, er all skog hogd ned. For å utvide
uttaksområdet? Det er et steinbrudd like ved Ljøsenhammer
seter.

Forb nin kanaliserin
Det er planlagt og godkjent en 0.5. ni senkning av
Kykkelvatnet for å dempe flom og gjøre ca 1000 daa myr
dyrkbar. Senkningsplanen omfatter også noe erosjonssikring
mot Revelva ved utløpet i Kykkelvatn.

I 1960 ble utløpet av Skardsvatnet senket, slik at det ble
bedre dyrkingsmuligheter. Utprengt masse ble brukt til noe
forbygning i Lakselva sør for Skardsvatnet. Lakselva er
forbygd gjennom store deler av Misvær tettsted.

Forurensnin
Vassdraget tjener som resipient for kloakk og forurenset
avrenning fra landbruksaktiviteter.

3.2 VASSDRAGETS GRAD AV PÅVIRKNING

Det meste av inngrepene er knyttet til Misværdalen, området
langs Dugnadsveien til Ljøsenhammer seter og rv 813. 145 kW
linja øker graden av inngrep i utkanten av feltet i vest.
Utover dette er feltet lite preget av inngrep. Som helhet kan
en si at Lakselvas nedbørfelt er middels preget av inngrep.

Elva i hoveddalen krysses av veier og kraftlinjer. Kortere
strekninger er forbygd, Skardsvatnet er senket og det er
godkjent senkning av Kykkelvatnet. Utover dette er det få
inngrep i vannstrengen. Som helhet kan vannsystemet sies å
være lite preget av inngrep.
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4. ERILLEISLIY

4.1 VASSDRAGETS EGNETHET FOR FRILUFTSLIV

4.1.1 TILGJENGELIGHET

Rv 812 og rv 813 gjør at det er lett å komme til feltet.
Minst en gang daglig går det rutebil på strekningen Bodø-
Saltstraumen-Misvær-Beiarn.

Riksveiene, og en del mindre veier gjør at feltet også
internt er lett tilgjengelig, særlig i barmarksperioden.
Området lengst sør er p.g.a. avstanden til vei vanskeligere
tilgjengelig. Dette gjelder også muligens den nordøstre delen
vinterstid. Som helhet må det likevel sies at feltet er lett
til 'enceli både utenfra o mens en er i det.

4.1.2 FYSISK EGNETHET

Misværdalen deler nordre del av feltet i to adskilte deler. I
sør henger disse delene sammen med nordre del av
Saltfjellet. Friluftslivsutøverne har således mulighet for å
bruke store sammenhengende naturområder. Innen feltet er det
en rekke elver og vatn av ulik form og størrelse, både i
fjellområdene og i lavlandet.

Disse forholdene gjør at feltet er velegnet for fotturer,
skiturer, jakt og fiske.

Misværdalen er bratt enkelte steder på østsida. Dette
medfører at det kan være tungt å gå fra dalen og opp på
fjellet. Flere bilveier gjør imidlertid adkomsten lettere,
særlig i barmarksperiode. Enkelte av veiene brøytes trolig
ikke vinterstid. Det kan da således være vanskelig å ta seg
fram til vestlige og nordøstlige deler av feltet.

Det er egnede forhold for bading flere steder i vassdraget,
særlig i Kykkelvatnet, Skardsvatnet og omkring elvas utløp i
fjorden.

Flere av vatna i feltet ligger nær vei, bl.a. i Misværdalen.
Det burde gi egnede forhold for aktiviteter knyttet til
båtliv, brettseiling o.a.

Naturforholdene gir også gode muligheter for flere andre
aktiviteter, som bærplukking, naturstudier o.a.

4.1.3 TILRETTELEGGING

Parkerin s lasser
Generelt er det parkeringsmuligheter langs veiene, særlig i
barmarksperioden. Innen feltet er det imidlertid noen steder
der det i friluftslivssammenheng parkeres forholdsvis mye.
Det er:

ved Svartvatn, Austerheim og Ljøsenhammer seter (alle
ved Dugnadsveien)

i Sørdalen i barmarksperioda, og ved avkjørsel fra
Dugnadsveien til Sørdalen i snøperioda

flere mindre plasser på Reinhornsheia
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H tter Fritidshus
Tilsammen er det ca 90 hytter innen feltet.

Overnattin sbedrifter caravano stillin s lasser
Misvær camping, 4 hytter med tilsammen 16 senger og

caravanoppstillingsplass for 40 vogner.
Ljøsenhammer seter driver kafe i helgene sommerstid, og har

oppstillingsplass for 20 caravaner.

Turisth tter
Ljøsenhammer seter, geitseter, kafe i helgene om sommeren
Ljøsenhammerhytta, (ved Dugnadsveien), 9 senger, ubetjent

(BOT)
Tverrbrennstua (sørøst for Reinoksheia), 9 senger, ubetjent

(BOT)
Skjerstad Jeger og Fiskerforening (SJFF) har hytter ved:

Store Gåsvatn, 4 senger, båt
Gjømmevatn (kort utenfor feltet), 10 senger, båt

SJFF sine hytter kan leies av alle, men medlemmer har
fortrinnsrett.

Bodø Jeger og Fiskerforening (BJFF) har hytte ved Gåsvatn
På Stormoen i Sørdalen er det visstnok mulig å overnatte

(fraflyttet gård)

Stier

Vedlegg 2 viser at det er en rekke stier, både merka og
umerka, i feltets østre og søndre del.

I østre del av feltet er det merka sti over Nydalsheia via
Ljøsenhammer-hytta til Bjøllåvasstua. I søndre og sørvestre
del av feltet er det merka sti over Reinoksheia via
Tverrbrennstua til øvre Oksvatn. Sommerstid er det mye
brukte, og tydelige stier, gjennom Sørdalen fra Vestermoen
seter til henholdsvis Store Gåsvatn og Kvitbergvatnet.

Merka skil
Det er ikke registrert merka skiløyper innen feltet.

Informasion

Her nevnes de antatt viktigste informsjonskildene om
friluftsliv innen feltet:

Planleggingskart som utgis av BOT, utkommer årlig. Viser
merka stier, umerka stier, bruer o.a., se vedlegg 2

Det er retningsskilt ved turutgangspunkt
Merka stier er beskrevet (DNT)
BOT utgir kalender og årbok, ofte med bilder og artikler

fra feltet
BOT arrangerer årlig fellesturer til feltet (3 turer

1988)
Misvær camping har informasjon om aktivitsmuligheter i

feltet
Statens Skoger utgir kart med informasjon om jakt- og

fiskemuligheter på statens grunn i feltet.
Aksjon Spar Saltfjellet har i flere år gitt ut kalender om

Saltfjellet

Andre tiltak
Salten Skogforvaltning selger jakt- og fiskekort for

statens grunn.
Det er uklart om det er mulig at andre enn grunneierne

jakter på privat grunn, og om det er salg av jaktkort.
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Det er organisert fiskekortsalg for fiske på privat grunn,
bl.a. elva gjennom Misværdalen.

Det er toalett og kiosk ved Misvær camping.

4.1.4 FISK

Innen vassdraget finnes laks, sjørret, ørret og røye. Laks og
sjørret går den 11 km lange strekningen opp til Sagfossen
nedenfor Kykkelvatn. Ovenfor dette er det bare ørret. I det
området byr vassdraget på et variert utvalg av innsjøtyper,
de fleste med stor fiskebestand og enkelte med aure av
usedvanlig god kvalitet. Røye finnes i vatn i feltets
nordøstre del, bl.a. Rognlivatn og Tirilfjellvatn.

Det drives fiskekultivering innen feltet.

4.1.5 VILT


Av hønsefuglene opptrer lirype, fjellrype, orrfugl og
storfugl. Lirype og orrfugl er vanligst. Hare finnes over
hele området..Det samme gjelder rødrev. Det er få opplyninger
om rovfugler/ugler, men flere arter forekommer.

Elg er vanlig i feltet. Det er også sparsomme forekomster av
rådyr i laverliggende deler.

4.1.6 WER/SOPP


Innen feltet er det tildels bra forekomster av bær, bl.a.
molte.

4.2 OPPLEVELSESMULIGHETER

4.2.1 LANDSKAPSKVALITETER

Det er en del særprega landskapskvaliteter i feltet. Det
gjelder særlig:

den varierte U-dalen Misværdalen, med vatna, elvene,
brattkantene i øst, vekslinger i vegetasjonen og flere
hauger/åser som bryter opp landskapet. Særlig området omkring
Kykkelvatnet har store landskapskvaliteter.

Sørdalen/Djupdalen, med Gåsvatna og Kvitfjell/Skjevlfjell
(terrenget, plantelivet, vatn og elver og geologiske former).

Elvesystemet er variert. Det består av vatn av ulik form og
størrelse, og av elver som flyter stille og rolig (noen
steder med meandere) eller går strie med stryk og fosser.

Med unntak av massetakene og områdene nær disse er det ikke
registrert store inngrep som vesentlig skjemmer landskaps-
opplevelsen.

Det er to veistrekninger som gir særlig fin utsikt. Den ene
er Rv 813 mellom Vesterli bru og Reinhornheia, med utsikt mot
nord, øst og sør. Den andre er langs Dugnadsveien fra
vannskillet til Saltdalselva og ned mot Kykkelvatnet, hvorfra
det er utsikt mot sør og vest.
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4.2.2 KULTURMINNER

Innen feltet er det en rik og variert kulturminnesbestand som
over et langt tidsrom viser nordmenn og samer sin bruk av
området. Blant kulturminnene kan nevnes:

en samisk offerplass og samiske gravplasser i steinurer
at det i Misværdalen er en rekke samiske rydningsplasser

fra 1700 tallet
omfattende, gammel norsk gardsbosetting i botnen av

Misværfjorden
et interessant klyngetun på Karbøl
det fredede "korshuset" på garden Mohus (ifølge tradisjonen

bygd opp av et gammelt kapell)
en fredet gård med tre hus i Misvær, hvorav ett inneholder

en nesten intakt landhandel, stedets første, fra 1760

4.3 DAGENS BRUK AV OMRÅDET

4.3.1 BRUKERTALL


Det har ikke vært mulig å framskaffe tall for bruken av
området.

4.3.2 BRUKERGRUPPER

Feltet brukes mest av personer bosatt i Skjerstad og andre
deler av Salten, særlig de nærliggende kommuner.

4.3.3 FUNKSJON FOR BRUKERNE

Feltet brukes både til nærturer (del av dagen), dagsturer,
helgeturer og ferieturer. De tre førstnevnte er trolig de
viktigste.

4.3.4 UTFARTSSTEDER

Sørdalen er i barmarksperioden utgangspunkt for turer. I
snøperioden starter turene ved avkjørselen til Sørdalen ved
Dugnadsveien. Sørdalen er hele året også turmål i seg selv,
og er et utfartsområde for familier.
Dugnadsveien i området Ljøsenhammerseter/grense Saltdal

kommune. Brukt spesielt mye til vinterutfart.
Rv 813 ved Reinhornheia, særlig vinterstid.

4.3.5 AKTIVITETER

Det utøves en rekke friluftslivsaktiviteter innen feltet. De
vanligste er fotturer, skiturer, jakt, fiske og bærplukking.

Fotturer

Hele feltet brukes til fotturer. En del av disse legges til:

stien nordover fra Ljøsenhammer seter, eller sørover fra
setra mot Bjøllåvasshytta.

feltets søndre deler, hvor det er en rekke stier, bl.a.
flere merka. Fra det området går en del videre sørover inn i
Saltfjellet.
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Skiturer

De områdene som brukes til fotturer sommerstid brukes også i
stor grad til skiturer vinterstid. Det er imidlertid større
utfart vinterstid til både Ljøsenhammer området og
Reinhornheia enn sommerstid. Sørdalen brukes mye vinterstid,
særlig når det er dårlig vær på fjellet.

Fiske

Det fiskes i de fleste vatn i området. Lakseparasitten
Gyrodaktilus salaris har redusert laksebestanden, og
laksefisket de senere år. Til gjengjeld har det vært et godt
sjøørretfiske. Sørdalselva brukes mindre til fritidsfiske,
mens de øvre deler av området med Gåsvatna og
Tverrbrennvatnet er av de områdene nord for Saltfjellet som
brukes mest til fritidsfiske.

Isfiske drives på vatna i nordøstre del av feltet, bl.a.
Rognlivatnet og Tirilfjellvatn. Muligens også i andre
områder, uten at noen spesielle steder er nevnt.

Jakt

I jaktsesongen 1983/84 ble det løst 2912 jegeravgiftskort i
Saltenregionen. I den jaktsesongen løste 13 prosent av den
mannlige befolkningen over 16 år i Skjerstad jaktkort. I
1974/75 var 70 % av jegerne i Skjerstad utenbygdsboende, de
fleste fra Bodø og Fauske.

Av storviltartene er det bare elg som jaktes innen feltet.
1983 var det 11 elgvald i Skjerstad kommune, og det ble
tildelt 23 dyr. Ifølge informanter gis det nå årlig
fellingstillatelse på 12-14 elg innen feltet. På statsgrunn
er det rett til 4 elg.

Av småviltartene er det rypa det jaktes mest på. Det mest
populære jaktområdet for småvilt er Sørdalen-Gåsvatna-
Kvitbergvatnet, men det jaktes også mye nord for
Dugnadsveien, og omkring Gjømmervatn (kort utenfor feltet i
vest).

Bading

Det bades i Lakselva, særlig i Kykkelvatn, Skardsvatn og
omkring utløpet i sjøen.

5. RE1SELIM

5.1 ORGANISERING KOMMUNAL SATSING PA REISELIV

Skjerstad kommune er med i Salten reiselivslag. Kommunen har
reiselivskonsulent sammen med Beiarn og Gildeskål. Kommunen
satser på reiseliv.

5.2 REISELIVSBEDRIFTER

Misvær camping er eneste overnattingsbedrift innen feltet.
Ljøsenhammer seter driver kafe i helgene sommerstid, og har
20 caravanoppstillingsplasser.
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5.3 ATTRAKSJONER OG AKTIVITETER INNEN FELTET

Naturen er en attraksjon innen feltet. Også noen av de nevnte
kulturminnene er attraksjoner i reiselivssammenheng.
Skjerstad kommune er sammen med Saltdal og Gildeskål med på
prosjektet "Storfiskarland". Dette er satsing på fiske som
reiselivstilbud, og omfatter fiske i både sjø og ferskvatn.

5.4 OMRADETS VERDI FOR REISELIVET IDAG

Nedbørfeltet har en viss betydning for dagens reiseliv.

6. PLASSIMASJONEN

6.1 OVERORDNA KOMMUNALE AREALPLANER

Kommuneplanen er ikke vedtatt.

Ifølge "Hytter og friluftsliv i Salten, Skjerstad" skiller
kommunen i utkastet til kommuneplan mellom jord-, skog- og
naturområde, verneområde og friluftsområder. Viktige
friluftsområder finnes i Breivikdalføret, rundt og sør for
Tirilfjell, områdene nordvest for Gjømmervatn og hele
fjellområdet sør for Dugnadsveien og veien over Beiarfjellet.
Om friluftsområdene heter det at kommunen vil føre en meget
restriktiv dispensasjonspolitikk overfor utbyggingstiltak som
ikke gavner friluftslivet.

6.2 VERNEPLANER


6.2.1 VERNA OMRADER

Det er ingen verna områder innen feltet.

6.2.2 FORESLATTE VERNEOMRADER

Saltfjellet/Svartisen nasjonalpark, ca 2100 km2, berører
den aller sørligste delen av feltet (nord til Storoksvatn).

Gåsvatna landskapsvernområde, ca 110 km2. Omfatter grovt
feltet mellom en linje over St.Olav. i nord og nasjonalparken
i sør. Det meste av verneområdet ligger innenfor Lakselvas
nedbørfelt.

I en oversikt over verneverdige kvartærgeologiske områder
Nordland er det:

en lokalitet (prioritet 2) ved munningen av Misværdalen
en lokalitet (prioritet 2) i vestsiden av Misværdalen og

dels oppå åsryggen Karbølåsen.
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6.3 PLANER NSKER FOR OMRÅDET

6.3.1 FYLKESKOMMUNALE SATSINGSOMRADER FOR REISELIV

Innen feltet er det ingen fylkeskommunale satsingsområder for
reiseliv. Feltet ligger imidlertid ikke så langt fra E6 over
Saltfjellet, hvor det skal bygges et moderne informasjons-
senter omkring Polarsirkelen. Målet er at senteret skal bli
en attraksjon i seg selv, og at det skal markedsføre hele
Nordland. Det er grunn til tro at dette vil gi mer
oppmerksomhet om Lakselvas nedbørfelt.

I Fylkesdelplan for reiselivsnæringa i Nordland sies det
følgende for områdene utenfor hovedsatsingsområdene (s.59):
"De øvrige områdene i fylket må ikke glemmes i reiselivs-
sammenheng. En utvikling av den loka1e reiselivsnæringen for
å betjene det lokale marked (både m.h.t. fritid og
rekreasjon) og eventuell forretningstrafikk, bør stimuleres
via generelle virkemidler gode prosjekter må få støtte."

6.3.2 PLANER FOR FRILUFTSLIV REISELIV

Ifølge kommunens næringsplan for perioden 1987-91 skal det
innen reiselivet arbeides for å:

utvikle pilotprosjekt for reiseliv og kultur
utvikle prosjekt for landbrukstilknyttet turisme, herunder

hyttebygging og tilrettelegging av natur- og friluftsområder.
planlegge vintersportstilbud i Vestvatnområdet

Mellom Brekke og Vesterli bru er det planlagt caravan-
oppstillingsplass for 45 vogner samt servicebygg. Innen
prosjektet vil fiske og friluftsliv bli hovedattraksjonen og
det satses på helårsbelegg. Lakselva og omliggende fiskevatn
er påtenkt som aktivitetsområde.

Det er plan om å arbeide videre med prosjektet
"Storfiskarland".

Misvær camping har planer om aktivitetstilbud, bl.a. med
bruk av elva til fiske og turløyper sommer/vinter.

I "Hytter og Friluftsliv for Salten, Skjerstad", er følgende
tiltak nevnt som aktuelle innen feltet:

Parkering og toalett ved Dugnadsveien, Nydalsheia
Etablering av caravanoppstillingsplass vinterstid i grus-

taket i Sørdalen. Det er også forslag om 20 hytter nær
grustaket, og at dette sammen med en caravanoppstillingsplass
kan gi grunnlag for vinterbrøyting inn dalen.

10 nye hytter ved Ytre Storhellervatn

6.3.3 ANDRE PLANER

420 kW linja Kobbelv-Glomfjord er planlagt å krysse feltet.
Den endelige trase er ikke klarlagt, men det er grunn til å
tro at den vil krysse Sørdalen.
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7. SAHMENDRAGLKONKLUSJON

7.1 FRILUFTSLIV

Landskapsmessig kan feltet grovt deles i to typer områder.
Det ene er fjellområdene, som har rolige former med glidende
overganger, og det andre er de markerte dalene (Misværdalen
og Sørdalen). Store deler av feltet er lite berørt av
inngrep, og mesteparten av det søndre fjellområdet er
foreslått som landskapsvernområde (og litt av området som
nasjonalpark). Fjellområdene har sammenheng med de store og
verdifulle friluftsområdene på Saltfjellet.

Nedbørfeltet er velegnet for en rekke friluftslivs-
aktiviteter, og det brukes til mange ulike aktiviteter. De
vanligste er fotturer, skiturer, fiske, jakt og bærplukking.
De fleste av utøverne er bosatt lokalt eller regionalt.

Skjerstad kommune har flere viktige friluftsområder. Både
Gjømmervatn-området og Breivikdalen/Nydalsheia er viktige,
men disse har ikke de kvaliteter og muligheter som Sørdalen/-
Gåsvatn-området. Generelt har lokalbefolkningen ikke
alternative friluftsområder. Regionalt finnes det derimot
dels alternative friluftsområder. Alt i alt har feltet meget  
stor verdi for friluftsliv.

Det er foreslått flere nye tilretteleggingtiltak for
friluftslivet innen feltet. Disse vil antagelig øke dets
verdi for friluftslivet. Den planlagte 420 kW linja gjennom
søndre del av feltet blir trolig et skjemmende inngrep som
vil redusere opplevelsesverdien. Inngrepet vil imidlertid
neppe endre feltets meget store verdi for friluftslivet.

7.2 REISELIV

Innen Lakselvas nedbørfelt er det i dag en reiselivsbedrift
samt en seter hvor det er kafedrift i helgene sommerstid.
Reiselivsbedriftens caravanoppstillingsplasser er belagt på
helårsbasis. Campinghyttene har ca 90 % belegg i månedene
juni-medio august. Ellers i året er hyttene i perioder utleid
til anleggsfolk/linjebyggere. Det antas at feltet har middels  
verdi for reiselivet i da .

Lakselvas nedbørfelt berøres ikke direkte av det
fylkeskommunale satsingsprosjektet omkring Polarsirkelen på
Saltfjellet. Feltet ligger imidlertid forholdsvis nær denne
satsingen, og kan få noe effekt av den. Lakselvas nedbørfelt
dekker en viktig del av Skjerstad kommune. Kommunen har
vedtatt en viss satsing på reiseliv.

Feltet har meget store naturkvaliteter. Det ligger imidlertid
noe avsides i forhold til den store gjennomfartsåren E6, og
den kjente kystriksveien, rv. 17. På den annen side kan
nedbørfeltet bli gjennomfartsområde mellom disse veiene.

Det antas at feltet kan få stor beydning for reiselivet i
området. En lar den antatte framtidsverdien være avgjørende,
og gir som samla vurdering at feltet får stor verdi for
reiselivet i framtida.
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Objekt nr. 153.

SALTELVA

1.BELIGGENBEIDG_DMLAND

1.1 STEDSANGIVELSE

Saltelva-vassdraget ligger i Saltenregionen, og har utløp til
indre del av Saltdalsfjorden, ved Rognan. Det aller meste av
vassdraget ligger i Saltdal kommune. Mindre deler av det
ligger i Rana kommune og i Sverige. Vedlegg 1 viser nedbør-
feltet.

Vassdraget drenerer nordre del av Saltfjellet og grenser i
sør og vest til nedbørfeltene til Ranaelva, Bjøllåga,
Beiarelva og Lakselva. I nordvest grenser den til
Ingeborgelva, og i sørøst til Sverige.

1.2 UTSTREKNING

Nedbørfeltet har en uregelmessig form, men likevel med en
tydelig hovedakse nord-sør. I den retningen er det lengst i
den vestlige delen av feltet (ca 62 km langt). Feltet er på
sitt bredeste like sør for Russånes, ca 40 km.

Saltdalen og dens forlengelse sørover (Lønsdalen) danner
hoveddalføret i vassdraget. Evensdalen og Junkerdalen er de
største sidedalene, og ligger begge øst for hoveddalføret.

1.3 ADKOMST


Vassdraget kan nås via E6, rv 73 over Graddis til Sverige og
over Dugnadsveien til Misvær. Det kan også nås med båt (til
Rognan). Nordlandsbana følger vassdragets hoveddalføre.
Nedbørfeltet ligger ca:

32 km fra Fauske (langs E6)
80 km fra Mo i Rana (langs E6)
95 km fra Bodø (langs E6 og Rv 80)
ca 140 km fra Arjeplog i Sverige

Fra Storjord (sentralt i feltet) er det ca:
30 km til feltets sørgrense (langs E6)
37 km til Rognan (langs E6)
24 km til Arjeplog i Sverige (langs Rv. 77)

1.4 EIENDOMSFORHOLD

Selve Saltdalen opp til ca Langsandmo og noen områder øst og
vest for den og et felt i Junkerdalen er privat grunn.
Resten av feltet (det meste av fjellområdene, Junkerdalen og
Lønsdalen) er stort sett statsalmenning. Den administreres
av Salten Skogforvaltning.
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1.5 BEFOLKNING

Pr. 1.7.88 hadde Saltdal kommune 5258 innbyggere. De
nærliggende kommunene hadde følgende antall innbyggere;
Skjerstad - 1276, Fauske - 10102, Rana - 24897, Bodø - 35595.
Rognan er Saltdal kommunes og feltets største tettsted med ca
2400 innbyggere. Saltenregionen (etter Nordland fylkeskommune
sin inndeling) hadde 1.7.88 75432 innbyggere.

2. N4IURGRUNNL44G_OGLANDSKA2

2.1 BERGGRUNNSGEOLOGI

Berggrunnen i feltet kan grovt deles i tre:

Et nordvestlig kalkspatmarmor/dolomittmarmorområde som
omfatter selve Saltdalen sørover til Russånes, og området
vest for dette.

Et glimmerskifer/fylittområde øst for Saltdalen fra
Ingeborgelvas nedbørfelt og sørover til Junkerdalen.

Et granitt/gneisområde fra Russånes/Junkerdalen og ut
feltet i sør.

2.2 KVARTÆRGEOLOGI:

Feltet er tydelig glasialt påvirket.

2.3 TOPOGRAFI


Saltelva-vassdraget har via L nsdalselva sine kilder på
Saltfjellet ved Polarsirkelen. Landskapet der er åpent og
viddeaktig, og elva renner bred og rolig. I øst avgrenses
området av avrundede fjell på grensa til Sverige. I vest er
fjellene (flere av dem med mindre breer) mer markerte, bl.a.
med topper som Bolnatind (1389 moh) og Fetterbakk (1346 moh).

Mot nord får elva større fall, og går over i stryk eller små
fosser. Dalen omkring hovedelva blir mer markert, og går
etterhvert over til en U-dal. Formene omkring hoveddalen blir
mer varierte. I øst med dalen omkring Dypenåga, Viskisfjellet
(1344 moh), de to Viskisvannene og det stupbratte
Tjørnfjellet (858 moh). I vest med markerte topper/tinder
(ofte med breer), som ørfjellet (1751 moh) og Addjektind
(1444 moh) og det store Kjemåvatnet (626 moh). Den mektige
Kjemåfossen sees fra Storjordområdet.

Ved Storjord renner Lønselva sammen med Junkerdalselva, og
danner Saltelva. Den renner bred og rolig, dels med
grusøyrer. Saltdalen er en U-dal, med markerte dalsider og
bred og flat dalbunn. Saltdalen har gjennomgående en brattere
og mer ensartet øst- enn vestside. Dalsida i vest brytes
flere steder av et uryddig landskap med en rekke åser/hauger
i forskjellig høyde (bl.a. vest for Medby). Brattkanter
finnes på begge sider av dalen, bl.a. som flåg (større
vegetasjonsløse felt i en ellers skogkledd dalside).

På begge sider av Saltdalen på strekningen Storjord-Rognan er
det forholdsvis store sammenhengende fjellområder med rolige
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former og en rekke mindre vatn. I vest bl.a. med åpne daler
som Harodalen og Jarbrudalen. Russåga renner fra
Kvitbergvatnet (454 moh) gjennom Jarbrudalen til Saltdalen.
De første 2-3 km fra vatnet har elva et underjordisk løp. Den
har gravd tilpassningsgjel ned til Saltdalen.

øst for hoveddalen fra Junkerdalen i sør til nord for Røkland
brytes de rolige fjellområdene av de nedskårne dalene
Vassbotndalen og Evensdalen/Storengdalen og flere markerte
fjell/tinder, som Solvågfjellet/SolvAgtind og lenger øst
Sjurfjellet og Båtfjellet. Vassbotndalen og Evensdalen løper
sammen ca 3 km før utløpet i Saltdalen ved Røkland.

Vassbotnvassdra et domineres av flere store botner i
trappetrinn. Mellom dem renner elvene i store iøynefallende
fossefall, for så å gå i rolige slyngende løp både ved Kråga
og Sørdal. Fra Sørdal har elva gravd et dypt gjel ned til
Vassbotn, hvor den har bygd et stort delta i det landskaps-
dominerende Vassbotnvatnet (76 moh). Derfra følger elva ei
trang kløft ned til samløp med Eveneselva.

Evensdalen Storen dalen. Evenselva renner gjennom tre
forskjellige daltyper på sin ferd fra kildene i øst omkring
Storengdalen. Storengdalen er en vid og åpen U-dal mellom
1200-1300 moh høge Storfjellet/Salberget i nord/øst og
1100-1200 hoh Sjurfjellet, med Satertind (1623 moh), i sør.

Storengdalen har to markerte basseng som er fylt med
løsmasser. Her renner elva vid og rolig. Mellom bassengene
renner elva i stryk med stein og blokker i løpet. Elva renner
forholdsvis rolig gjennom det nedre bassenget, før den ved
Evensdal kaster seg ned i Evensdalen. Denne fossen sett mot
Satertind, Båtjellet og Solvågtind er et mektig skue.

Evensdalen er en dypt nedskåret og trang V-dal mellom
Storengdalen og dalen ned mot samløp med Vasselva. Gjennom
Evensdalen renner elva dels i stryk og små fosser.

Dalbunnen fra omkring samløpet mellom Vasselva og Evenselva
og ned til Saltdalen er flat. Fra denne reiser det seg flere
enkeltstående, isolerte koller, som Sauskardkollen (264 moh)
og Storhaugen. Sammen med de omliggende åser, bl.a.
Potthusfjellet, danner disse et meget særpreget landskap.

Med Junkerdalen menes her området omkring Graddiselva og
Junkerdalselva. Junkerdalselva har sine kilder i Sverige, og
har i grenseområdet et rolig løp. Landskapet omkring den er
åpent, men med høge fjell både i nord og sør. Noen kilometer
etter grensepassering har elva gravd et trangt og dypt gjel.
Videre nedover mot Junkerdal går den stri, og har gravd seg
ned. Landskapet omkring den blir trangere. Selve bygda
Junkerdal ligger i et "trau" med bred dalbunn og forholdsvis
slake dalsider mot sør/vest. Elva går der rolig.

Bratte fjellvegger, dels med stup, avgrenser nå dalen i nord.
Fjellene på den siden er høge og imponerende, særlig
Båtfjellet og Solvågfjellet/Solvågtind. Mellom Solvågli i
Junkerdal og Saltdalen finner en den berømte Junkerdalsura,
hvor Junkerdalselva har gravd en meget dyp tilpassningscanyon
til Saltdalen. Området er meget kontrastfylt, med den dype
Junkerdalen og de bratte fjellene mot nord og øst. Fra vestre
del av dalen sees i vest ørfjellet, Addjektind og



148

Kjemåfossen. Mellom Solvågli og Storjord ser elva ut til å ha
et striere løp enn gjennom Junkerdal bygd.

Fjellene nord for Junkerdalen er gjennomskåret av flere store
daler. Det er bilvei inn i Skaitidalen, som er en markert
U-dal mellom Slaipa og Tausafjellet. Fra omtrent midt i dalen
og nedstrøms har elva gravd seg ned i store løsmasser. Det er
et 2-3 km langt, og dypt gjel mellom Skaitidalen og
Junkerdal.

2.4 KLIMA

Innen feltet er det en gradient fra de nedre og kystnære
områdene hvor klimaet er maritimt påvirket, til de indre
områdene med et typisk innlandsklima (kalde vintre og tildels
varme somrer). Minimumstemperaturen kan der komme ned mot
-35 C.

2.5 VEGETASJON

Bjørkeskogen dominerer i de ytre delene av feltet Enkelte
steder finnes det også gran, og på moer i Saltdalen er det
furubestander. I lavereliggende områder i søndere del av
feltet dominerer furua, som der er skogsdannende. Junkerdalen
er kjent for sin spesielle flora. Også området ved
Kvitbergvatnet (vestre del av feltet) er kjent for sin rike
flora.

2.6 NATURGEOGRAFISK REGIONTILH RIGHET

Saltdalen, nordre del av Lønsdalen, Junkerdalen og
lavereliggende deler av andre daler ligger i region 43 a. Det
er Nordlands maritime bjørk- og furuskogsregion, underregion
Saltdal-Sørfoldområdet. Fjellområdene øst for dette ligger i
region 36 a. Det er Nordlands, Troms og Lapplands høgfjells-
region, underregion Børgefjell og lavfjellsområdene i vestre
Lappland. Den sørvestre del av feltet ser ut til å ligge
region 36 b, som er preget av kraftige fjellområder.

3 . INNGREP_I_NEDBØREELIET

3.1 EKSISTERENDE INNGREP I NEDB RFELTET

Fast bosettin
Det er fast bosetting i Saltdalen, Lønsdalen, Vassbotndal,
Evensdalen/Storengdalen og Junkerdalen. Befolkningstettheten
er størst i Saltdalen, særlig nedre del, hvor kommunesenteret
Rognan ligger. I de bosatte områdene finnes de inngrep som
ofte er forbundet med fast bosetting. Blant disse er
overnattingsbedriftene, se kap.4.1.3.

Jordbruk.

Det er registrert flest gårder i Saltdalen, særlig på
strekningen Rognan-Russånes og ved Evensgård (øst for
Rognan). Gårdsdrift drives også i Vassbotndalen, overgangen
Evensdalen/Storengdalen og Junkerdal grend.
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Skoclbruk

Det drives skogbruk i feltet, både planting og hogging. På
statens grunn i Saltdal kommune (større områder enn selve
feltet) avvirkes det årlig 1800 m3 tømmer. En har inntrykk av
at avviikningen innen feltet er størst i søndre del av
Saltdalen, nordre del av Lønsdalen og deler av Junkerdalen.

Reindrift

9 reindriftsenheter med tilsammen 2489 rein utnytter statens
grunn i Saltdal (altså det meste av fjellområdene, men noe
mer enn selve Saltelvas felt).

H tter Fritidshus
Dette er de største hyttekonsentrasjonene i nedbørfeltet:

Lønsdal: 189 hytter
Graddis: 64 hytter
Trollhaugan-Skard: 90 hytter
Storvatn: 14 hytter

I tillegg finnes det en del spredte hytter, og noen mindre
konsentrasjoner, bl.a. ved Kvitbergvatnet.

Veier

Det er veier i alle større dalfører i feltet. På en del
strekninger er det vei på begge sider av hovedelvene, bl.a.
strekningen Rognan-Drageid. Alle veier med unntak av traktor-
veiene brøytes.

Jernbane

Nordlandsbana følger Lønsdalen/Saltdalen.

Kraftutb in kraftlin'er.
Det eneste kraftverket i feltet er Dragefossen kraftverk
(mindre enn 10 MW). Dette utnytter fallet fra et vann i Ytre
Tverrelva, ca 2 km nordvest for Drageid. Det går mindre
kraftlinjer til områder med fast bosetting.

Massetak massebearbeidin sanle
pukkverk ved Lønsdal
grus-/massetak ved Sørelva, Storjord, Høyjarfallmoen (sør

for Rognan) og Medby
inntil 1.1.89 ble det tatt masse fra Saltelvas munning.

Dette er nå stoppet.

Forb nin er.
Samla Plan rapporter viser at lange strekninger av Saltelva
er forbygd på strekningen Røkland-Bleiknesmo, og en kortere
strekning noe lenger sør. Det er også omfattende forbygning
ved Evensgård og i vestre del av Junkerdal bygd. Vi har ikke
oversikt over eventuelle forbygninger i Saltelva nedstrøms
Røkland, men trolig er det en del forbygninger også på den
strekningen.

Forurensnin .
Elvene mottar både rensa og urensa kloakk. Det er uvisst i
hvor stor grad dette har påvirket vannkvaliteten. Det er
imidlertid trolig ikke særlig påvirkning før i nedre del av
Saltelva.
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3.2 VASSDRAGETS GRAD AV PAVIRKNING

Det meste av inngrepene finnes i bebygde og andre veinære
deler av feltet. Fjellområdene er lite berørt av inngrep. En
totalvurdering av feltet tilsier at det er lite påvirket av
inngrep.

Elvene i hoveddalene krysses av veier og kraftlinjer. Lange
strekninger av Saltelva er forbygd, og det er en del
forbygning av elva ved Evensgård og i vestre del av Junkerdal
bygd. Vannsystemet i de øvrige delene av feltet ser ut til å
være lite direkte påvirket av inngrep. Vannsystemet som
helhet ser må således karakteriseres som middels påvirket av
inngrep.

4. ERILLEISLIY

4.1 VASSDRAGETS EGNETHET FOR FRILUFTSLIV

4.1.1 TILGJENGELIGHET

E6 og rv. 77 gjør det lett å komme til feltet med bil. Det er
minst en gang daglig bussforbindelse Bodø-Rognan-Junkerdal.
Feltet kan også nås med båt (til Rognan). Nordlandsbana
følger vestre del av feltet (Lønsdalen/Saltdalen) og har
stopp på Lønsdal, Røkland og Rognan. Det er således lett å nå
felten utenfra.

Det er mange veier innen feltet, bl.a. i de store dalførene,
og de fleste av disse brøytes vinterstid. Dette sammen med
jernbana og bussforbindelsen gjør at det også er lett å komme
seg rundt innen feltet.

4.1.2 FYSISK EGNETHET

En rekke store og dype daler (dels med fast bosetting) deler
feltet i friluftslivsområder av ulik størrelse. Disse
områdene henger sammen med andre friluftslivsområder.
Friluftslivsutøverne i feltet får således store naturområder
å bevege seg i.

Store deler av fjellområdene har rolige former. I noen
områder er likevel terrenget svært kupert. Mange store,
gjennomgående daler gjør likevel at det synes forholdsvis
lett å ta seg fram i fjellområdene. Det er en rekke store og
små vatn i feltet.

Disse forhold gjør at feltet er velegnet for fotturer,
skiturer, jakt og fisketurer, bl.a. flerdagersturer.

Det er bratt opp på fjellet fra både Saltdalen, nordre del av
Lønsdalen, Junkerdalen, Evensdalen og Vassbotndalen. Dette
gjør at det enkelte steder kunne vært tungt å kome seg opp på
fjellet. En del veier leder imidlertid opp på fjellet, eller
høgt opp i liene. Det letter adkomsten.

I Skansenøyraområdet (ved elvas utløp i fjorden) er en sand-
strand fin til bading, soling og annet opphold ved vann.
Gunhildvatn ved Russånes er kjent som en god badeplass.
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Det er en rekke store og små elver og vatn med fisk i. Det
kan benyttes båter på både vannene og Saltelva.
Junkerdalselva og øvre del av Saltelva gir mulighet til
rafting når det er mye vatn i elva (fortrinnsvis først på
sommeren). Det er gode fysiske forhold for en del vannbaserte
aktiviteter.

Ingen av breene i området er egnet for brevandring.

Jarbruområdet med Russågas underjordiske løp, karstformer og
grotter er av stor interesse for de som driver grotting.
Røssåga (og Glomsvatnet) er de områdene på Saltfjellet/-
Svartisen som har de mest omfattende karstformene.

4.1.3 TILRETTELEGGING

Parkerin s lasser
Parkeringsmuligheter langs veiene. Av områder med mange
parkeringsplasser kan nevnes:

Dugnadsveien ved kommunegrensa Saltdal/Skjerstad, 50-100
plasser sommer og vinter.

Storeng (i Evensdalen/Storengdalen)
Saltfjellet:
Sørelva ved Brøytestasjonen, mest brukt på vårparten
Lønsdalsområdet, bl.a. ved hotellet og stasjonen
Semska

Junkerdalen:
Junkerdal turistsenter
grensa ved Graddis

Hytter

Det er en rekke hytter innen feltet (se kap. 3.1). De største
konsentrasjonene er ved Lønsdal, Graddis og Trollhaugan-
Skard.

Overnattin sbedrifter caravano stillin s lasser
(antall senger, sesong)
Saltdalen:
Røkland Kro - Motell (12, hele året)
også campingplass
Røkland Gjestehus (18, hele året)
også campingplass
Fredheim Folkehøgskole (126, 15.6-15.8)
Spørck hotell (47, hele året)
Polar camping - 18 hytter
Rognan camping - 19 hytter
Nordnes camping, Nordnes
Heimtun pensjonat
Medby camping
Storjord (uorganisert caravanoppstillingsplass)

Lønsdalen:
Polarsirkelen Rica hotell (87, hele året)
Lønsdal: caravanoppstillingsplass, utleie av hytter
Sørelva: caravanoppstillingsplass

Junkerdalen:
Graddis Fjellstue og vandrehjem (30, 1.3-15.9)
også campingplass og oppstilling for 70 caravaner
Junkerdal turistsenter (184, hele året).
Oppstillingsplass for caravaner.
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På campingplassene er det også ofte mulighet for oppstilling
av caravaner. I tillegg til de nevnte overnattingssteder
leier private ut rom i turistsesongen.

Turisth tter
Innen feltet finnes følgende turisthytter, alle ubetjent:
Argald (Skaitidalen), 3 senger, Bodø og omegen Turist-
forening-BOT)
Trygvebu (Skaitidalen), 16 senger, BOT
Lønsbua (Lønsdal), 21 senger, BOT
Hytte ved Kjemåvatn, medlemshytte Saltdal JFF (SJFF)
Hytte ved Hessikompvatn (Jarbrudalen), medlemshytte SJFF
Gamfossbua (Junkerdalen), Statens Skoger, utleiehytte
KNA-hytte, Sør-elva (Saltfjellet)

SJFF har også båt og naust med overnattingsmuligheter ved
Solvågvatn og Staitisjavri (Saltfjellet). Disse kan leies av
alle, men medlemmer har fortrinnsrett.

Noen timers gange utenfor feltet finnes følgende ubetjente
hytter: Tverrbrennstua, Bjøllåvasstua, Midtistua,
Saltfjellstua, Krukkistua.

Skitrekk

Skitrekk sør for Rv 77 ved Junkerdal turistsenter

Stier

Det er en rekke merka stier i østlige og sørvestlige deler av
feltet, se vedlegg 2. Vedlegget viser også en del umerka
stier. Merking og ettersyn med en del klopper/bruer utføres
av lokale turistforeninger.

Merka skil er
Det er ikke registrert merka skiløyper.

Informasjon

Her nevnes de antatt viktigste informasjonstiltakene for
friluftsliv i nedbørfeltet:

Planleggingskart utgis av BOT (årlig). Disse viser merka
stier, umerka stier, turisthytter, bruer o.a., se vedlegg 2.
Det er retningsskilt ved turutgangspunktene.
Beskrivelser av de merka stitraseene.
BOT utgir kalender og årbok, ofte med bilder og artikler

fra nedbørfeltet
BOT arrangerer årlig fellesturer til feltet (i 1988 var det

tre turer)
Junkerdal turistsenter har brosjyrer med opplysninger om

aktiviteter/turmuligheter i Junkerdalsområdet
Salten Skogforvaltning utgir kart med informasjon om

jakt og fiske på statens grunn i Salten
Statens Vegvesen har ved E6 et informasjonsskilt om

Junkerdalsura
Aksjon Spar Saltfjellet har i flere år gitt ut kalender fra

Saltfjellområdet
Saltdal kommune har gitt ut en informasjonsbrosjyre om

Saltdal

Andre tilrettele in stitak
Salten Skogforvaltning selger jakt og fiskekort for statens

grunn i feltet.
Det er egne fiskekort for den private grunnen

Saltelva/Junkerdalselva og noen vatn.
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Fiskekultivering, se neste punkt.

4.1.4 FISK


I vassdraget finnes det ørret, røye, sjøørret, sjørøye og
laks. Laksen går til Gamfossen i Junkerdal, Skoltforsen
nordre Lønsdal og opp i Vassbotnvatn.

Det drives en del fiskekultivering i feltet, i form av prøve-
fiske, fangst av stamfisk, fiskeribiologiske undersøkeler,
utsettinger .og utfisking. Elveeigarlaget driver klekkeri og
smoltanlegg for laksen i Saltelva (lokalisert i Junkerdalen).

4.1.5 VILT

Rype dominerer blant det jaktbare småviltet. Videre
forekommer storfugl, orrfugl og hare i varierende grad. Av
pelsvilt opptrer rødrev, mår, mink, røyskatt og snømus. Mange
av rovfuglene og de store rovviltartene forekommer i området.

Det er jaktbar bestand av elg. I tillegg påtreffes enkelt-
individer av hjort, og rådyr er i ferd med å etablere seg.

4.1.6 BIER/SOPP

Området er rikt på tyttebær, blåbær og multer. Det er også
rikt på sopp, men det er en relativt lite utnyttet ressurs.

4.2 OPPLEVELSESMULIGHETER

4.2.1 LANDSKAPSKVALITETER

Landskapet innen feltet er meget variert. En finner markerte
U-daler (f.eks. Saltdalen og Storengdalen) og meget bratte og
trange V-daler, som Evensdalen. Det er rolige fjellområder
med bjørkeskog, som i nordvestre del av feltet, eller
snaufjell som i den nordøstre og sørlige delen. Fjelltoppene
kan være avrunda og rolige (som i østre del av Saltfjellet),
eller markerte og tindeprega som ørfjellet, Addjektid,
Solvågfjellet/Solvågtind, Sjurfjellet/Satertind.

Vannsystemet er variert, fra den brede og rolige Saltelva til
ville fjellelver og bekker. Kjemåfossen er den mest kjente av
fossene. Russåga som er Norges lengste uregulerte,
underjordiske elv, gir naturopplevelser av de sjeldne. Innen
feltet er det en rekke små vatn, og en del store.

Også vegetasjonsmessig har feltet stor variasjon, med både
bjørkeskoger, furuskoger og etterhvert noe gran. Junkerdalen
er spesielt kjent for sin flora. Men også omkring
Kvitbergvatnet er floraen rik.

Med unntak av noen større hogstfelt i søndre del av
Saltdalen/nordre del av Lønsdalen er det få store
landskapsmessig skjemmende inngrep.
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4.2.2 KULTURMINNER

Her nevnes stikkordsmessig kulturminner som antas å ha verdi
for friluftsliv/reiseliv:
Tre samiske offersteiner ved veien ved Stødi
En rekke kulturminner knyttet til samisk reindriftskultur i

nyere tid
Det er gjort funn fra steinalderen, bl.a. boplass i

Junkerdalen.
Bergholen gård, noen hundre meter vest for E6 gjennom

Saltdalen, hadde fast bosetting i 1830 årene.
Saltdal bygdetun har 20 bygninger, den eldste fra før 1500

tallet, samt 1500 gjenstander. Hovedbygningen er skipper-
gården fra 1750.

Nieuwejaas skogvokterbolig (som er restaurert) er fra 1860
årene.

En rekke kulturminner knyttet til utmarksbruk generelt, og
til bruk av vassdraget spesielt, bl.a. i området
Vassbotndal/Evensdalen

Djeveldalsbua i Junkerdalen, restaurert, ca 100 år gammel.
Gamle veien gjennom Junkerdalen. Denne er aktuell for

fredning og restaurering.
Ved Storjord (Hestbrinken) er det minnesmerke over falne

under krigen.

4.3 DAGENS BRUK AV OMRADET TIL FRILUFTSLIV

4.3.1 BRUKERTALL


Det foreligger ikke samla tall over antall brukere eller
brukerdøgn av feltet i friluftslivssammenheng. Det har
imidlertid vært stigende interesse for bruk av området.
Turisthyttene har følgende antall overnattinger:
Argalad ca 150 overnattinger pr. år
Trygvebu - ca 250 overnattinger pr. år
Lønsbua - ca 600 overnattinger pr. år

4.3.2 BRUKERGRUPPER

Feltet brukes av både lokalbefolkningen, folk bosatt i andre
deler av fylket, andre nordmenn og Utlendinger. De fleste av
brukerne kommer fra Saltenområdet, særlig Saltdal, Fauske og
Bodø.

4.3.3 FUNKSJON FOR BRUKERNE

Feltet brukes både til nærturer (deler av dagen), dagsturer,
helgeturer, ferieturer og av folk på gjennomreise. Hva som er
viktigst varierer i de ulike delene av feltet.
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4.3.4 UTFARTSSTEDER

Innen feltet finner en følgende mye brukte utfartssteder:
Nordre og midtre del av feltet:

Dugnadsveien, Stolpen, Vassbotndal, Evensdalen/Storengdalen
Saltfjellet:

Semska, Lønsdal, Sør-elva
Junkerdalen:

Graddis, Junkerdal, Skaiti
Disse brukes både sommer og vinter. Utfartsstedene på
Saltfjellet brukes mye utover vinteren/våren.

4.3.5 AKTIVITETER

Det utøves en rekke friluftslivsaktiviteter innen feltet, og
mange av dem kombineres. Skiturer, fotturer, jakt, fiske og
bærplukking er de vanligste. Innen feltet finner en også mer
spesielle aktiviteter som grotting og rafting.

Skiturer

Feltet brukes både til langturer (bl.a. mellom turisthytter)
og kortere, lettere turer. Det meste av aktiviteten skjer fra
februar og utover vårparten. Området Semska-Lønsdal-
Kjemåvatn-Viskis er populære skiområder. Det er mye
dagsutfart til området, og skisesongen varer til langt ut
mai. Dypendalen og Semskadalen brukes til skiturer når det er
dårlig vær og blåser for mye på fjellet.

Det er stor skiutfart til området Junkerdal-Graddis-
Skaitidalen. Skiutfarten er særlig stor omkring Graddisvegen
nær grensa til Sverige, og til alpinanlegget ved Junkerdal
turistsenter. Det går løyper mellom Storvollan i Storengdalen
og Skaiti. Dugnadsveien i grenseområdet mellom Saltdal og
Skjerstad er et viktig skiutfartsområde for folk fra Saltdal.

Fotturer

Feltet brukes både til langturer og kortere, lettere fot-
turer. En undersøkelse av turgåing sommerstid viser at
Saltfjellet har stor lokal og regional betydning som område
for flerdagersturer. Det brukes også av andre nordmenn, og
folk bosatt i andre land.

Området Semska-Lønsdal-Kjemåvatn-Viskis brukes mye til
fotturer. En stor del av fjellvandrerne går delvis utenom
stiene (andelen er større enn i en del sør-norske
fjellstrøk). Men også på Saltfjellet følger folk merka
stier/ruter, og noen stier/ruter brukes mer enn andre. Den
mest brukte ligger vest for feltet. Vorkinn (upubl.) viser at
ca 10 % av fjellvandrerne bruker hver av strekningene
Trettnes-Bjøllåvasstua, Lønsdal-Saltfjellstua og Semska-
Saltfjellstua.

Området Jarbrudalen Kvitbergvatnan Harodalen -
N.Bjøllåvatn brukes også til fotturer. Området omkring
Dugnadsveien på grensa mellom Saltdal og Skjerstad brukes til
dagsturer sommerstid. Også Junkerdal-Graddis-Skaitidalen
brukes til fotturer. Derfra går folk over til både
Storengdalen og Balområdet.
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Fiske

Det fiskes i Saltelva og Junkerdalselva opp til Gamfossen.
Bare sportsfiske med stang er tillatt i den lakseførende del
av elva.

Kjemåvatnet er det mest brukte fiskevatn i kommunen, og ett
av de mest populære vatn for isfiske i Saltfjellområdet.
årsaken til dette er at det er lett tilgjengelig, fisken er
fin og at turterrenget er attraktivt. Det brukes hele året,
og blir sett på som et "familievennlig".

Også Tjørnfjellvatnet, Viskisvatn og Kvitbergvatnet er mye
brukt til sportsfiske. I fjellområdene øst og vest for
Saltdalen er det en rekke stor og små fiskevatn med røye
eller ørret.

Jakt

I jaktsesongen 1983/84 ble det løst 2912 jegeravgiftskort i
Saltenregionen. I den jaktsesongen løste 17 % av mannlige
saltdalinger over 16 år jegerkort (bare Beiarn kunne vise til
høgere andel- 20 %). Saltdal er regionens mest populære
kommune å jakte småvilt i.

I Saltdal kommune var det i 1983 36 elgvald, med tilsammen 79
elg. Det blir felt ca 60 elg årlig. En vesentlig del av dette
felles i nedbørfeltet, og ca 35 på statsgrunn.

Av småviltet er rypa mest populær, men det jaktes også noe på
skogsfugl og hare. Rypejakta foregår i bjørkebeltet og i alle
høgfjellsområdene. De mest populære områdene er likevel på
begge sider av Lønsdalen og over mot Junkerdalen,
Kvitbergvatnan/Harondalen området og søndre del av Tausafjell
(i Junkerdalen).

Bær/sopp

Rike forekomster av bær (særlig tyttebær) medfører at feltet
i gode tyttebærår "oversvømmes" av folk fra nabokommunene,
både fra nord- og sør for Saltfjellet.

Bading

Skansenøyra og Gunhildvatn (ved Russånes) er populære
badeplasser.

Grottinq

Jarbruområdet med Russågas underjordiske løp, karstformer og
grottesystem er av stor interesse for grottere.

Båtliv

Det er et aktivt båtliv i fjorden. Dette er mye basert på
fiske. En ferieklubb benytter vatn i området til padling.
I elva fiskes det fra båt, og i deler av Junkerdalselva og
øvre Saltelva er det rafting.



5. REISELIM

5.1 ORGANISERING KOMMUNAL SATSING PA REISELIV

Saltdal kommune er med i Salten reiselivslag. Kulturisme-
idrett er ett av kommunens hovedsatsingsområder, og målet er
at turisme skal bli ei viktig næring i Saltdal.

5.2 REISELIVSBEDRIFTER

Det er en rekke reiselivsbedrifter innen feltet, jf.
kap. 4.1.3.

5.3 ATTRAKSJONER OG AKTIVITETER I FELTET

Den flotte naturen, og den gode egnetheten for mange
aktiviteter, er en stor attraksjon, (se beskrivelser
tidligere i rapporten). En del av kulturminnene i området er
også attraksjoner i reiselivssammenheng, se kap. 4.2.2.

Noen overnattingsbedrifter har egne aktivitetstilbud, eller
er tilknyttet slike tilbud, (f.eks. er Rognan Camping kontakt
for rafting i Junkerdalselva/øvre Saltelva). Junkerdal
turistsenter har et omfattende aktivitetstilbud.

Reiselivsnæringa i Saltdal har i samarbeid med nærliggende
kommuner satset på prosjektet "storfiskarland". Det er
satsing på fiske som reiselivstilbud, og omfatter både fjord-
fiske (etter sild o.a.) og elvefiske etter laks og sjøørret.
Tilbudet er spesielt rettet mot Sverige og Arjeplog kommune.

5.4 OMRADETS VERDI FOR REISELIVET I DAG

Det er mange reiselivsbedrifter innen feltet, og det har
meget store naturmessige kvaliteter. Det ligger også nær
Polarsirkelen som er en stor attraksjon. Deler av feltet
(Junkerdalen) er det mest sentrale kommersielle turist- og
friluftsområde i Salten. Deler av reiselivsaktiviteten
feltet er også knyttet til gjennomfartstrafikk. Feltet må
sies å ha me et stor verdi for da ens reiseliv.

6 . PLANSIILIASJONEN

6.1 OVERORDNA KOMMUNALE PLANER

Kommunens generalplan ble godkjent i 1979. Det arbeides med
en ny kommuneplan.
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6.2 VERNEPLANER


6.2.1 VERNA OMRADER

Vern etter naturvernloven
Semska-Stødi naturreservat (på Saltfjellet), våtmarksområde

på 13 000 da.
Junkerdalsura-Balvatn plantelivsfredning.
"Metusalem" naturminne, en gammel furu ved Graddis

fjellstue.

6.2.2 FORESLATTE VERNEOMRADER

Saltfjellet/Svartisen nasjonalpark, ca 2100 km2. Den
sørvestre delen av feltet (området sør for Jarbrudalen og
vest for Saltdalen, Addjektind, Semskafjellet) inngår i
verneforslaget.

Saltfjellet landskapsvernområde, ca 450 km2, omfatter
søndre del av feltet på Saltfjellet og fjellområdene omkring
søndre Lønsdal.

Gåsvatna landskapsvernområde, ca 110 km2. Området nord
for nasjonalparken. Innen feltet omfatter det Skjelfjell.

Junkerdal-Balvatnet nasjonalpark. Parkens naturlige
avgrensning i nord synes å være kommunegrensen mellom Saltdal
og Fauske, i øst grensen mor Sverige og i sør Junkerdalen.
Avgrensningen i vest er vanskeligere, men grensen bør trekkes
så langt vest som mulig. Det eksisterende plantelivs-



fredningsfeltet i Junkerdalsura og Balvatnområdet vil inngå i
nasjonalparken (NOU 1986:13).

I en oversikt over verneverdige kvartærgeologiske områder i
Nordland er det funnet:

et verneverdige område (prioritet 2) ved Storjord/-
Junkerdalens munning i Saltdalen.

et verneverdig område (prioritet 1) i feltets søndre del på
Saltfjellet.

6.3 PLANER NSKER FOR OMRADET

6.3.1 FYLKESKOMMUNALE SATSINGSOMRADER FOR REISELIV

På Saltfjellet skal det bygges et moderne informasjonssenter
omkring Polarsirkelen. Målet med senteret er at det skal bli
en attraksjon i seg selv, og at det skal markedsføre hele
Nordland. Det er grunn til å tro at dette også vil føre til
vesentlig mer informasjon om Saltelvas nedbørfelt.

6.3.2 PLANER FOR FRILUFTSLIV REISELIV

Innen feltet friluftsliv/reiseliv vil komunen generelt satse
på tiltak som merking av stier/løyper og mer informasjon. Det
er også ønske om å satse mer på elvene i reiselivssammenheng,
bl.a. å bedre fisket.

Statens skoger ønsker å tilrettelegge mer for friluftsliv på
statens grunn. Salten skogforvaltning er utpekt som prøve-
område, og Saltdal kommune som "prøvekommune".
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Følgende hytteområder er ifølge "Hytter og friluftsliv i
Salten" foreslått i Saltdal kommune:

Lønsdal, 45 nye hytter, fortetting
Storvollan, 60 nye hytter, nytt felt
Kjemågas utløp, 130 nye hytter
Junkerdal, ved turistsenteret eller Djeveldalen, 40 hytter
tillegg ønsker skogforvaltningen et nytt hyttefelt ved

Skaiti.

Innen feltet finner en også følgende forslag til tilret-
teleggingstiltak for friluftsliv/reiseliv:

caravanoppstillingsplass ved Graddis fjellstuevinterstid
at dagens mye brukte caravanoppstillingsplass ved Storjord

(Hestbrinken) får mer ordna forhold, bl.a toalett. I det
området er det også planer om turistanlegg, bensinstasjon og
overnattingsmuligheter.

at det for en 5 års prøvetid gis tillatelse til en
oppstillingsplass for 100 caravaner ved Sørelva (på
Saltfjellet)

tilrettelegging for friluftsliv/reiseliv omkring E6 på
Saltfjellet, sees i forhold til ny E6 (se senere)
utvidelse av parkeringsplassen ved Skaiti
bedre parkeringsforhold ved Dugnadsveien
bedre tilrettelegging ved Skansenøra, bl.a. parkering
skisenter ved Høgjarfallmo (sør for Rognan)

En har ikke oversikt over planene for alle overnattings-
bedriftene innen feltet, men i hvertfall Graddis fjellstue
har planer om utvidelse av overnattingskapsiteten, 80 nye
caravanplasser og ny kafe.

Kort utenfor feltet, ved Fiskvågvatn, er det ønske om
tilretteleggings av friluftslivstiltak for funksjonshemma.

Andre laner
E6 over Saltfjellet og gjennom Saltdalen skal utbedres til
standard 90 km/t, 10 tonn helårsbæreevne og vegklasse II c
(vegbredde 8.5. m). Arbeidet er allerede påbegynt på
Saltfjellet. I prosjektet inngår også omlegging av rv. 77
(Graddisvegen) gjennom Tjørnfjellet.

Traseen i selve Saltdal vil sørover til Storjord i hovedsak
bli lagt utenom bebyggelsen.I følge et oversiktskart ser
veien på den strekningen ut til å bli lagt nær elva. Fra
Storjord sørover til Sørelva følger veien i grove trekk
eksisterende veg. På Saltfjellet vil traseen delvis gå øst
for jernbana og Lønselva.

Det er planlagt at 420 kW kraftlinja Kobbelv-Glomfjord skal
krysse Saltdalen.



7.SAMMENDRAGLKONKLUSJON

7.1 FRILUFTSLIV

Saltelva er Saltenregionens største uregulerte vassdrag.
Nedbørfeltet består av mange ulike landskapstyper, og
kontrastene er store. Store deler av feltet er uberørt av
inngrep, og foreslått til nasjonlpark eller landskaps-
vernområde. Fjellområdene henger sammen med andre store og
verdifulle frilufts- og naturvernområder.

Nedbørfeltet er velegnet for en rekke friluftslivs-
aktiviteter, og det utøves mange ulike aktiviteter der. De
vanligste er fotturer, skiturer, fiske, jakt og bærplukking.
Feltet brukes også til spesialiserte aktiviteter som rafting
og grotting.

Feltet er svært viktig for det lokale og regionale frilufts-



liv, men har også nasjonal og internasjonal betydning.
Saltelva-vassdraget utgjør en vesentlig del av Saltdal
kommune, og kommunens innbyggere kan ikke sies å ha
alternative friluftsområder. For regionens befolkning finnes
det dels alternative friluftsområder.

Det er foreslått en rekke tilretteleggingstiltak for
friluftslivet innen feltet. Disse vil antagelig øke dets
betydning for friluftslivet. Den planlagte 420 kW kraftlinja
over Saltdalen vil trolig bli oppfattet som et skjemmende
inngrep fra friluftslivshold. Planene for E6 gjennom feltet
er ikke studert i detalj. Det er således vanskelig si sikkert
hvordan den vil virke på friluftslivet innen feltet. Det er
imidlertid liten grunn til å tro at de nevnte inngrep endrer
feltets crenerelle betydning som et me et vikti område for
friluftsliv.

7.2 REISELIV

Det er mange reiselivsbedrifter innen feltet, og det har
meget store naturmessige kvaliteter. Det ligger også nær
Polarsirkelen som er en stor attraksjon. Deler av feltet
(Junkerdalen) er det mest sentrale kommersielle turist- og
friluftsområde i Salten. Deler av reiselivsaktiviteten i
feltet er også knyttet til gjennomfartstrafikk. Feltet må
sies å ha me et stor verdi for da ens reiseliv.

Både fra lokalt og regionalt hold satses det på reiseliv
innen feltet. Det ligger innen influensområdet til Polar-
sirkelprosj-ektet, som er ett av hovedsatsingsprosjektene for
reiselivet i Nordland. Områdets store naturkvaliteter, og den
lette tilgjengelighet (omkring E6 og Rv 77 til Sverige)
tilsier at det har meget stor markedsverdi. Det antas at
naturforholdene i Saltelvas nedbørfelt også i framtida vil ha
me et stor verdi for reiselivet.

Den planlagte 420 kW kraftlinja over Saltdalen vil trolig bli
oppfattet som et skjemende inngrep fra turistene. Det er
vanskelig si sikkert hvordan den nye E6 vil virke for
turismen innen feltet. Dette endrer imidlertid neppe det
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generelle forhold at feltet også i framtida vil ha meget stor
verdi for reiselivet.
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Objekt nr. 154

SOKSEVIKELVA

1. BELIGGENUELOG_MILAND

1.1 STEDSANGIVELSE

Objektet ligger i indre del av Saltenregionen, og har ved
Soksenvika utløp til Saltdalsfjorden, den østligste delen av
Saltenfjorden.

nord og øst grenser vassdraget til Storelva og
Sjønstadelva/Balmieelva (som renner gjennom Sulitjelma og er
sterkt regulert). I sør og vest grenser det til den
uregulerte Ingeborgelva. Vedlegg 1 viser Soksenvikelvas
nedbørfelt. Vassdraget ligger i Saltdal kommune.

1.2 UTSTREKNING

Fra utløpet ved Soksenvika er det ca 18 km i luftlinje langs
Soksenvikelva til det innerste og østligste punktet
vassdraget. Vassdraget har hovedakse øst-vest.

1.3 ADKOMST


Både E6 og Nordlandsbana krysser vassdraget i dets munning.
Det er ca 5 km fra Soksenvika til kommunesenteret Rognan (ca
2400 innbyggere i 1985). Fra Soksenvika er det ca 30 km til
Fauske tettsted og ca 93 km til Bodø by. østlige deler av
objektet er tilgjengelig etter 9-10 kilometers marsj fra
veien sørover fra Sulitjelma til Balvatnet.

1.4 EIENDOMSFORHOLD

Den vestlige delen av området er privateid, og grunneierne er
organisert i grunneierlag. De østlige deler av objektet
administreres av staten ved Salten Skogforvaltning. Den
nøyaktige grensa mellom de private og statlige områdene er
uklar.

1.5 BEFOLKNING


1.7.1988 hadde Salten regionen (etter Nordland fylkeskommune
sin inndeling) 75432 innbyggere. På det tidspunktet hadde
Fauske kommune 10102 innbyggere og Bodø 35595 innbyggere. I
kretsen Soksenvik (som omfatter de bebygde områdene i både
Soksenvikelvas og Ingeborgelvas nedbørfelt) var det i 1980
bosatt 96 personer.
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2. NAIURGRUNNLAG

2.1 BERGGRUNNSGEOLOGI

2.2 KVARTÆRGEOLOGI

2.3 TOPOGRAFI


Bare nedre del av Soksenvikdalen ble befart.

Området strekker seg fra den vide Saltdalsfjorden via steile
skrenter og en djup elvedal med frodig vegetasjon, rasmark og
fosser opp i rolige avrundede fjellområder i 900 - 1100 moh
nivå.

Bratte lisider omkranser det forholdsvis åpne
Soksenvikaområdet med dets kulturlandskap. Oppstrøms blir
dalen imidlertid snart trang, og går over i en sterkt
nedskåret dal med bratte lisider. Særpregede landskapselement
i det indre av dalen langs Soksenvikelva er den markerte
fjellryggen Valken og den breie og jamne 55 m høge
Storforsen. Etter 5-6 km blir terrenget mer åpent med nokså
vide og avrundede former, men med enkelte bratte kanter.

Soksenvikelva har sitt utspring i en del små vatn vest for
Fiskelausvatnet. I dette området og ned til
Storforsdalsvatnan (455 og 419 moh) heter elva
Stoforsdalselva. Derfra renner elva bred og rolig til den
kaster seg ut i Storforsen. På denne strekningen har
Grønlivatn (476 moh) utløp til elva fra sør via ei lita elv.
Nedenfor Storforsen renner elva dels stri/i stryk og små
fosser, men også med brede, rolige høler.

2.4 KLIMA

Området har maritimt influert klima i de vestlige delene og
noe mer innlandsklima i de østlige delene. Stasjoner som
Rognan og øvre Saltdal har f.eks. middeltemperaturer i januar
på ca - 7 C til -8 C og i juli på ca 14 C. Det er imidlertid
på stasjonen Rognan registrert minimumstemperaturer ned mot
28 C og på stasjonen øvre saltdal ned mot 35 C. Begge
stasjoner kan ha sommertemperaturer på over 30 C.

Stasjonen Rognan har ca 190 dager i året med minimums-
temperatur under 0 C, og ca 40 dager med minimum under -10.

2.5 VEGETASJON

Det er en god del lauvskog i Soksenvikeelvas nedbørfelt, både
bjørk, rogn or og osp. Nedre del av Soksenvikdalen er til
dels frodig. Det er notert gråorskog i botn av dalen. Furu er
også vanlig, særlig ovenfor Soksenvika ved Nakken og
Raudnakken. Det er litt gran i området (innplantet?).
Fjellområdene har mye tynt vegetasjonsdekke dominert av lyng
og lav.
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2.6 NATURGEOGRAFISK REGIONTILH RIGHET

Naturgeografisk ligger den vestligste delen av objektet
region 43 a "Nordlands maritime bjørk- og furuskogsregion;
Saltdal-Sørfoldsområdet. Områdene lenger øst tilhører region
36 a, "Nordland, Troms og Lapplands høgfjellsregion,
underregion Børgefjell og lågfjellsområdene i vestre
Lappland".

3. INNGREPLIAEMBREELTEI

3.1 EKSISTERENDEINNGREP I NEDB RFELTET

Fast bosettin
I 1980 var det bosatt 96 personer innen Soksenvikelvas og
Ingeborgelvas nedbørfelter. De fleste var bosatt
Soksenvika.

Jordbruk 

Det er ca. 24 bruksenheter, med anslagsvis 250 daa
jordbruksareal, i nedbørfeltet. Alle brukene er i Soksenvika.

Veier 

Det er vei til de bebygde områdene i Soksenvika.
Skogsbil-/traktorveier fortsetter ca 3 km innover fra
bebyggelsen nord for Soksenvikelva. Det er også flere kortere
traktorveier overfor bebyggelsen i Soksenvika under Nakken.

Skocibruk

I de nevnte områdene med skogsbilveier tas det ut en del
skog, mest til ved. I Soksenvikdalen tas det ut ved så langt
inne som under Valken. Det er planta en del gran omkring
Kjennesnakken og Nupen, på nordgrensa til Soksenvikelvas
nedbørfelt.

Hvtter 

Det er 12 hytter og 6 naust i Soksenvikelvas nedbørfelt. De
fleste ligger ved Grønlivatn og i hoveddalen nord for vatnet.

Kraftutb in Kraftlin.er
Fra like etter krigen til slutten 50-tallet var Soksenvikelva
regulert i forbindelse med kraftproduksjon (denne
tidsangivelsen er noe usikker). I forbindelse med dette ble
vannstanden i Storforsdalsvatn og Grønlivatn hevet (det siste
med 2-3 m). Disse oppdemningene er intakte, men dammene
begynner å bli gamle og må rustes opp. Det var en inntaksdam
like overfor bebyggelsen i Soksenvika. Denne dammen og deler
av det gamle inntaksrøret sees fremdeles.

Sørvestre del av Soksenvikelvas nedbørfelt berøres såvidt av
et par kraftlinjer. En av disse er en 132 kV linje.

3.2 VASSDRAGETSGRAD AV PAVIRKNING

Inngrepene i nedbørfeltet er konsentrert til Soksenvika og de
nærmeste områdene, hvor det bl.a. er fast bosetting, veier,
jordbruk og skogsdrift. Med unntak av hyttene
Grønlivatnområdet er fjellområdet lite berørt av inngrep. Som
helhet er feltet lite berørt av inngrep.
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4. ERILUEISLIM

4.1 VASSDRAGETS EGNETHET FOR FRILUFTSLIV

4.1.1 TILGJENGELIGHET

Den aller nederste delen av vassdraget er lett tilgjengelig
fra bilveiene som tar av fra E6. De østlige delene er
vanskelig tilgjengelig.

4.1.2 FYSISK EGNETHET

Det er lett å ta seg fram i de lavereliggende deler av
området. Bratt lende gjør at det kreves en del fysisk innsats
for å nå fjellområdene fra Soksenvika. Adkomsten fra
Soksenvik har vært særlig krevende vinterstid. Snøscooter-
løypa (som omtrent følger sommerløypa ved Nakken) har
imidlertid bedret adkomsten. Selve fjellområdene er godt egna
til turbruk både sommer og vinter. Området er ellers egna for
jakt og fiske. Feltet henger sammen med andre
friluftslivsområder med lite berørt natur.

4.1.3 TILRETTELEGG NG

Parkerin s lasser
Det er gode parkeringsmuligheter ved enden av veien til
Botnvatn. For besøk omkring Soksenvika er det dårlig med
parkeringsmuligheter ved veienes endepunkt. Derimot er det
gode parkeringsmuligheter ved E6. Derfra er det kort gange
(10-15 minutter) opp til veienes endepunkter.

Hvtter 

De 12 hyttene og 6 nausta i nedbørfeltet (jfr. kap. 3.1) eies
av grunneierne eller andre som har røtter i Soksenvika.

Stier o mindre veier
Traktorveien innover Soksenvikdalen bærer lite preg av å være
i bruk om sommeren, og er fin å gå for å komme innover
laverliggende deler av dalen. Traktorveiene undex Nakken
medfører at det er lett å gå i de nedre deler av området. Fra
disse veiene er det en umerka sti opp til hyttene i
Grønlivatnområdet hvor det er bru over Storforsdalselva. Det
kan være vanskelig å finne stien overfor bebyggelsen i
Soksenvika.

Or aniserin av 'akt o fiske
På statens grunn gjelder vanlige regler for jakt og fiske,

jf informasjonskart fra Salten Skogforvaltning. I Soksenvik
grunneierlags område er det bare grunneierne, de som eier
hytte og folk som har følge med grunneierne, som har rett til
å løse fiskekort. Grunneierne har lov til å fiske med garn.

Småviltjakt er tillatt 10.9.-28.2.. I Soksenvik
grunneierlag sitt område er den bare tillatt for grunneierne
og deres slektninger. Jakt med hund er ikke tillatt.

Andre tiltak
I de senere år har det vært kjørt en fast snøscooterløype

fra Soksenvika og opp på fjellet til hyttene. Løypa kjøres
store deler av vinteren, og letter tilgjengeligheten til
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området. Det kjøres også med snøscooter langs Soksenvikelva
inn til Valken.

4.1.4 FISK


Soksenvikelva-Storforsdalselva, Stålbergvatnan, Nordre
Storforsdalsvatn, Mettivatn og Grønlivatnet er ørret eneste
fiskeart. Prøvefisking i Nordre Storforsdalsvatn har vist at
ørreten hadde god vekst, sein kjønnsmodning og fin kvalitet.

Det drives kultiveringsarbeid i vassdraget.

4.1.5 VILT


Av vanlige jaktbare storviltarter forekommer elg fast og det
er ett elgvald i området. Orrfugl, og fjellrype
forekommer i middels tette populasjoner på egna lokaliteter.

4.2 OPPLEVELSESMULIGHETER

4.2.1 LANDSK PSKVALITETER

Landskapet i området er variert. Det ligger i utkanten av den
vide og åpne Saltdalen/Saltdalsfjorden, innbefatter det åpne
Soksenvikaområdet og strekker seg via steile skrenter og en
djup dal med frodig vegetasjon, rasmark og fosser til høgare
fjelltrakter. Disse er nokså vide og avrunda med flere mindre
vatn og elver.

Inngrepene er konsentrert til Soksenvika-området.
Fjellområdet er stort sett uberørt.

4.2.2 KULTURMINNER

Det er en rekke kulturminner innen området. De ulike typene
kan kort oppsummeres slik;

Det er gjort funn fra steinalderen, og det er mulige
gravhauger i området.

Det er gjort en rekke funn som viser samisk aktivitet i
området

Gårdsdriften i området har lange tradisjoner, og det er et
verdifullt kulturlandskap i Soksenvika. Det er en stor andel
eldre hus i området.
Det er to større naustmiljø ved sjøen på begge sider av

Soksenvika. Et anlegg med 10 naust har særlig stor verneverdi.

4.3 DAGENS BRUK AV OMRÅDET

4.3.1 BRUKERTALL


Vi har ikke tall for total bruk av området sommer og vinter.
Området brukes trolig forholdsvis lite.
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4.3.2 BRUKERGRUPPER

De som bruker området er bosatt i de to nærmeste grendene
(Soksenvik/Botn) og andre nærliggende områder som Rognan samt
Fauske kommune. Også folk bosatt i andre deler av fylket og
landet ellers bruker området.

De som bruker Soksenvikelvas nedbørfelt hyppigst er bosatt i
Soksenvika eller har sine røtter der, og nå bor på f.eks.
Rognan. Mange av de andre brukerne der har imidlertid også
slektsbånd til Soksenvika og hytte i området. Mye av
friluftsaktiviteten i Soksenvikelvas nedbørfelt skjer
forbindelse med bruk av hytter i området.

4.3.3 FUNKSJON FOR BRUKERNE

Området brukes til nærturer, dagsturer, helgeturer og
ferieturer. Dags-, helge- og ferieturer er likevel det
vanligste.

4.3.4 AKTIVITETER 


Området brukes trolig mest til friluftslivsaktiviteter i
barmarks erioda og da til fotturer, bær- og soppturer,
bading, roing, fiske, jakt og annet opphold i naturen. Fiske,
fotturer og bærplukking er trolig vanligste på denne tida.

Området brukes trolig mindre til friluftslivsaktiviteter i
smbperioda enn i barmarksperioda. I snøperioden brukes
området til skiturer, isfiske og jakt.

Fiske er muligens den vanligste aktiviteten. Det antas at
100-150 personer fisker i Soksenvik grunneierlag sitt område
i sommersesongen (dette omfatter den sentrale og vestlige
delen av Soksenvikelvas nedbørfelt). Grønlivatn, elva mellom
Storforsen og Midtre Storforsdalsvatnet, Midtre og Nedre
Storforsdalsvatnet og nedre del av Soksenvikdalen er de mest
benyttede fiskeområdene i Soksenvikelvas nedbørfelt.

Mange av turene til fots gjøres i forbindelse med besøk på
hytta, eller fordi en har annet ærend i området f.eks. fiske
eller bær- og sopplukking. Turene legges ofte langs de umerka
stiene eller etter Soksenvikelva/Storforsdalselva til vatn
inne på fjellet og området mellom Grønlivatn og
Loppvatn/Ingeborgvatn. Området er en av innfallsportene til
Balvassområdet eller nordover til Sulis.

Bær- o so turer legges gjerne til de lavereliggende og
skogkledde områdene omkring Soksenvikelva.

Bading er populært ved odden med de gamle nausta i Soksenvika
og i Grønlivatn.

Jakta omfatter både småvilt- og elgjakt. Det er ett elgvald i
området, og 13-14 personer driver elgjakt.

I Soksenvikalvas nedbørfelt går mange av skiturene langs den
oppkjørte snøscootertraseen (som i stor grad følger den
umerka stien) fra Soksenvika til hyttene omkring
Grønlivatnet. Det er faste, umerka, skiløyper østover
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Storforsdalen i retning Sulis. Enkelte går til eller fra
Sulis.

Det er lite isfiske. (Utøves bl.a. i Grønlivatnet.)

REISELIM

5.1 ORGANISERING KOMMUNAL SATSING PÅ REISELIV

Saltdal kommune er med i Salten reiselivslag. Kulturisme-
idrett er ett av kommunens fem hovedsatsingsområder, og målet
er at turisme skal bli ei viktig næring i Saltdal.

5.2 REISELIVSBEDRIFTER

Det er ingen reiselivsbedrifter innen området. De nærmeste
ligger i Rognan, hvor det er hotell, pensjonat og
campingplass. I Saltdal kommune er det ca 700 senger
overnattingsbedrifter og en rekke oppstillingsplasser for
campingvogner.

5.3 ATTRAKSJONER OG AKTIVITETER INNEN FELTET

Som nevnt (kap. 4.2.1 og 4.2.2) har feltet en del
landskapskvaliteter og kulturminner. Disse har likevel trolig
liten betydning i reiselivssammenheng.

5.4 OMRADETS VERDI OR REISELIVET IDAG

Det er ingen reiselivsbedrifter innen, eller svært nær
feltet. En kan heller ikke se at feltet på annen måte har
særlig betydning i reiselivssammenheng, og det har derfor
trolig liten verdi for dagens reiseliv.

PLANSIMASJONEN

6.1 OVERORDNA KOMMUNALE AREALPLANER

Kommunen har en generalplan fra 1979. Det arbeides nå med en
ny plan for kommunen.

I "Hytter og friluftsliv i Salten" er de aller østligste
delene av området (indre Storforsdalen) markert som
friluftsområde av regional betydning, og som ikke bør
utsettes for økt hyttebygging.

6.2 VERNEPLANER

NOU 1986:13 er det foreslått nasjonalpark i området
Junkerdal-Balvatnet, og det sies at vestgrensa for denne
parken bør legges så langt vest som mulig. Nordgrensa kan
være kommunegrensa Saltdal/Fauske. I Hytter og Friluftsliv i
Salten er muligens de aller østligste delene av objektet
avmerket som foreslått landskapsvernområde eller nasjonalpark
(kartet er grovt).



172

6.3 PLANER NSKER FOR OMRADET

6.3.1 FYLKESKOMMUNALE SATSINGSOMRADER FOR REISELIV

Vassdraget ligger ikke i noen av de fylkeskommunale
hovedsatsingsområdene for reiseliv. I Fylkesdelplan for
reiselivsnæringa i Nordland sies det følgende om områdene
utenfor hovedsatsingsområdene (s. 59):

"De øvrige områdene i fylket må ikke glemmes
reiselivssammenheng. En utvikling av den lokale
reiselivsnæringa for å betjene det lokale marked (både m.h.t.
fritid og rekreasjon) og eventuell forretningstrafikk, bør
stimuleres via generelle virkemidler- gode prosjektet må få
støtte".

Feltet ligger imidlertid forholdsvis nær det fylkeskommunale
"Polarsirkelprosjektet", og E6 går gjennom den aller
vestligste del av feltet.

6.3.2 PLANER FOR FRILUFTSLIV REISELIV

I forbindelse med reiselivssatsingen er det utarbeidet en
del strategiplaner, men ingen av disse kan knyttes direkte
til objektets nedbørfelt. En del generelle tiltak som f.eks.
merking av stier/løyper og økt satsing på informasjon kan få
betydning for bruken av objektet i reiselivssammenheng. For
vinterhalvåret pekes det imidlertid på.muligheten for isfiske
i Soksenvika.

Det er framkommet ønsker om en snøscooterpreparert skiløype
i øvre deler av Storforsdalen, muligens preparering helt over
til Sulitjelma. Skogsbilveinettet overfor Soksenvika vil
muligens bli litt utvidet.

6.3.3 ANDRE PLANER

En 420 kW kraftlinje fra Kobbelv til Glomfjord er utredet
med et alternativ som krysser nedbørfeltene i vest, nærmere
bestemt fra Oksdalsheia i nord og rett sørover via
Lillevatnet/ Botnvatnet til øst for kirkegårdene. Derfra er
den tenkt lagt sørøstover mot Saltdalen.



7, SANNENDRAGLKONKLUSJON

7.1 FRILUFTSLIV

Landskapet i feltet er variert. Det strekker seg fra den åpne
Saltdalsfjorden, innbefatter det verdifulle kulturlandskapet

Soksenvika og går via steile skrenter og en djup dal med
frodig vegetasjon, rasmark og fosser til forholdsvis rolige
fjelltrakter.

Inngrepene i feltet er konsentrert til Soksenvikaområdet.
Fjellområdene er stort sett uberørt. Noen vatn er permanent
oppdemt. Vannstrengen er likevel nesten uberørt.

Det er lett å ta seg fram i lavereliggende deler av området.
Bratt lende gjør at det kreves en del fysisk innsats for å nå
fjellområdene fra Soksenvika. Selve fjellområdene er godt
egna for turer sommer og vinter, jakt og fiske. Fjellområdet
henger sammen med andre fjellområder.

De fleste brukerne er bosatt i Soksenvika/Botn, eller i andre
deler av Saltdal (bl.a. Rognan) eller i Fauske. Men det er
også brukere fra andre deler av landet. Felles for mange av
de som ikke er bosatt i feltet er at de har sine røtter
Soksenvika.

Dags-, helge- og ferieturer er vanligst. Området brukes mest
i barmarksperioda. Blant aktivitetene som utøves i området er
turer sommer og vinter, bærplukking, fiske/isfiske og jakt.
Flere av aktivitetene utøves ofte sammen.

Det er ålternative friluftsområder i Saltdal kommune, bl.a. i
nabofeltet Ingeborgelva og vest for Saltdalen mot Skjerstad.
Naturkvalitetene er imidlertid så store (bl.a. er store deler
av feltet uberørt) at Soksenvikelvas nedbørfelt gis stor
verdi for friluftslivet.

7.2 REISELIV

Det er ingen reiselivsbedrifter innen eller svært nær feltet.
De nærmeste ligger i Rognan, og totalt er det ca 700
gjestesenger samt oppstillingsplasser for campingvogner i
kommunen. Feltet har i dag liten verdi for reiselivet.

Soksenvikelvas nedbørfelt ligger ikke i noen av de
fylkeskommunale hovedsatsingsområdene for reiseliv. Kommunen
satser generelt på reiseliv, men det er ikke kjent noen
spesiell satsing på Soksenvikelvas nedbørfelt.

Området har store naturkvaliteter, og nedre deler av det er
lett tilgjengelig fra E6 som krysser feltet lengst i vest.
Feltet gis middels framtidsverdi, hvilket også blir den samla
verdien.
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Fylkesrådmannen i Nordland, 1987. Fylkesdelplan for
reiselivsnæringa i Nordland.
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8.2 ANDRE KILDER
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Norges geografiske oppmåling, 1982. Rognan. Kart nr. 2129 III i
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Salten skogforvaltning, 1986. Oversiktskart til småviltjakt
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Intervju med:

Movik, arealplanlegger i Saltdal kommune.
Finn Asbjørn Jensen, leder i Soksenvik grunneierlag.
Arne Vigdal, næringssjef i Saltdal kommune.

Spørreskjema besvart av:
Bodø og Omegn Turistforening.
Indre Sakenvik grunneierlag, ved Tore Bentzen.
Saltdal friluftsnemd v/Trond Loge.
Salten Skogforvaltning.
Sulitjelma JFF.
Sulitjelma Turistforening.

Saltdal kommune, udatert. Opplevelsen, den er din. Brosjyre
om Saltdal kommune.
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Objekt nr. 155

INGEBORGELVA

1. BELIGGENHELOG_OHLAND

1.1 STEDSANGIVELSE

Området ligger i indre del av Saltenregionen, og har ved Botn
utløp til Saltdalsfjorden, den østligste delen av
Saltenfjorden. Selv om området har navn etter Ingeborgelva,
er Knallerdalselva lengste vassdraget i feltet.

I nord grenser vassdraget til Soksenvikelva. I sør og vest
grenser det til den uregulerte Saltdalselva. Vedlegg 1 viser
Ingeborgelvas nedbørfelt. Vassdraget ligger i Saltdal
kommune.

1.2 UTSTREKNING

Fra Botn er det ca 16 km i luftlinje langs Knallerdalselva
til den østligste delen av vassdraget i Knallerdalen.
Vassdraget har hovedakse NV og Sø.

1.3 ADKOMST


Både E6 og Nordlandsbana krysser vassdraget i dets munning.
Det er 4 km fra Botn til kommunesenteret Rognan (ca 2400
innbyggere i 1985). Fra Botn er det ca 30 km til Fauske
tettsted og ca 93 km til Bodø by. østlige deler av objektet
er tilgjengelig etter 9-10 kilometers marsj fra veien sørover
fra Sulitjelma til Balvatnet.

1.4 EIENDOMSFORHOLD

Den vestlige delen av området er privateid, og grunneierne er
organisert i grunneierlag. De østlige deler av objektet
administreres av staten ved Salten Skogforvaltning. Den
nøyaktige grensa mellom de private og statlige områdene er
ikke fastlagt.

1.5 BEFOLKNING


1.7.1988 hadde Salten regionen (etter Nordland fylkeskommune
sin inndeling) 75432 innbyggere. På det tidspunktet hadde
Fauske kommune 10102 innbyggere og Bodø 35595 innbyggere.

I kretsen Soksenvik (som omfatter de bebygde områdene
Soksenvikelvas og Ingeborgselvas nedbørfelt) var det i 1980
bosatt 96 personer.
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2. NAIURGRUNNLAG

2.1 BERGGRUNNSGEOLOGI

2.2 KVARTARGEOLOGI

2.3 TOPOGRAFI

Bare området Botn - Botnvatnet ble befart.

Området som helhet strekker seg fra den vide Saltdalsfjorden
via steile skrenter og djupe elvedaler, rasmark og fosser opp
i rolige avrundede fjellområder i 900 - 1100 moh nivå.

In ebor elva Knallerdalselva
Både hoveddalen, Knallerdalen, og de største sidedalene viser
en klart iserodert utforming. Botnvatnet (12 moh) er et meget
godt utviklet basseng i fjell, og dekker mesteparten av en
større botn. Vatnet er av fjordsjøtypen. Raudnakken (446 moh)
og Botnfjellet (296 moh) snører inn dalen ved vestenden av
Botnvatnet. Omkring vatnet er det på nord og østsida bratte
fjellsider, dels vegetasjonsløse stup. Lisidene på vestsida
av vatnet er helt skogkledde og noe slakere.

Landskapet omkring Botnvatnet beholder sin brede form ca. 1
km sørøstover fra Botnvatnet. Det går imidlertid så over i
Knallerdalen, som er trang, vill og djup med steile sider og
mye blokk- og rasmark. Dalen har en trappetrinnsforma
lengdeprofil og en U-forma tverrprofil. I 650 moh nivå blir
formene roligere, og utfra kartet ser det ut til at de er
forholdsvis rolige i den østlige delen av nedbørfeltet.

Knallerdalselva har sine kilder i et område med mange små
vatn. Nordvestover (nedstrøms) mot Botnvatnet består
hovedløpet for det meste av elvestrekninger (hvor elva flere
steder går i fosser), men også av flere vatn. Blant disse er
Nedre Knallerdalsvatn (410 moh). De siste par kilometrene før
Botnvatnet har elva et rolig og dels meandrerende løp.

Den lille fjellryggen Vatnemot avsnører vestre del av
Botnvatn fra Lillevatnet. Fra det renner elva forholdsvis
rolig ned til sjøen.

In ebor elva har sine kilder i fjellområdet nord for
Knallerdalsvatnet. Den renner via Ingeborgvatnet (400 moh)
før den kaster seg ut i Botnvatn via den 123 m høge
Ingeborgforsen. Det er en slående kontrast mellom den brede
og rolige Knallerdalselva og den imponerende Ingeborgforsen.

2.4 KLIMA

Området har et maritimt influert klima i de vestlige delene
og noe mer innlandsklima i de østlige delene. Stasjoner som
Rognan og øvre Saltdal har f.eks. middeltemperaturer i januar
på ca - 7 C til -8 C og i juli på ca 14 C. Likevel er det på
stasjonen Rognan registrert minimumstemperaturer ned mot 28
C og på stasjonen øvre saltdal ned mot - 35 C. Begge
stasjoner kan ha sommertemperaturer på over 30 C.

Stasjonen Rognan har ca 190 dager i året med minimums-
temperatur under 0 C, og ca 40 dager med minimum under -10.
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2.5 VEGETASJON


In ebor elva Knallerdalselva
Furuskogen dominerer i de lavereliggende områdene vest for
Botnvatnet og oppover mot Raudnakken. Den finnes også i
laverliggende områder sør for Botnvatn. Over furuskogen,
nord, øst og sørover fra Botnvatnet dominerer lauvskogen,
særlig bjørk. Det er også noe lauvskog omkring bebyggelsen i
Botn. Fjellområdet har mye tynt vegetasjonsdekke, som er
dominert av lyng og lav.

2.6 NATURGEOGRAFISK REGIONTILH RIGHET

Naturgeografisk ligger den vestligste delen av objektet i
region 43 a "Nordlands maritime bjørk- og furuskogsregion,
Saltdal-Sørfoldsområdet. Områdene lenger øst tilhører region
36 a, "Nordland, Troms og Lapplands høgfjellsregion,
underregion Børgefjell og lågfjellsområdene i vestre
Lappland".

3. INSGREP_I_SEDWREELIET

3.1 EKSISTERENDE INNGREP I NEDB RFELTET

Fast bosettin
I 1980 var det bosatt 96 personer innen Soksenvikelvas og
Ingeborgelvas nedbørfelter. De fleste var bosatt
Soksenvika.

Jordbruk 

I Botn er det ca. 6 bruksenheter med anslagsvis 150 daa
jordbruksareal. Ved Botnvatn er det 6-7 bruk med ca. 200 daa
tidligere dyrka jord.

Veier 

Det er vei til de bebygde områdene i Botn og sør for
Botnvatnet.

Skogbruk 

Det tas ut en del ved sør for Botnvatn, men skogen er
generelt lite utnyttet.

Kraftlinier 

Det er kraftlinje til de bebygde områdene. Linja til
bebyggelsen sør for Botnvatnet går over ved Fjellklorvatn.

Hytter 

Det er 26 hytter i Ingeborgelvas/Knallerdalselvas nedbørfelt.
De fleste ligger ved Botnvatnet og ved Ingeborgvatn.

Andre inn re
Det er ei enkelt linje, telefonlinje?, langs veien
til Botnvatnet.
Det er en tysk og en jugoslavisk krigskirkegård like øst
for bebyggelsen i Botn.
Det er ei gangbru over Knallerdalselva ved veiens endepunkt
ved Botnvatnet.



180

3.2 VASSDRAGETS GRAD AV PÅVIRKNING

Inngrepene i Ingeborgelvas nedbørfelt er konsentrert til
Botn, Botnvatnet og området mellom dem (vei og
telefon/strømlinje). Med unntak av hytter ved Ingeborgvatnet
er fjellområdene lite berørt av inngrep.

4 . ERILUEISLIII

4.1 VASSDRAGETS EGNETHET FOR FRILUFTSLIV

4.1.1 TILGJENGELIGHET

De nedre delene av vassdraget er lett tilgjengelige fra
bilveien som tar av fra E6. De nordlige, sentrale og østlige
delene er vanskelig tilgjengelig.

4.1.2 FYSISK EGNETHET


Det er lett å ta seg fram i lavereliggende deler av området.
Bratt lende nord og øst for Botnvatnet gjør det svært
krevende (umulig?) å gå rundt vatnet. Det bratte lendet
medfører at det kreves en del fysisk innsats for å nå
fjellområdene fra Botn/Botnvatnet.

Feltet henger sammen med andre friluftslivsområdermed lite
berørt natur. Selve fjellområdene er godt egna til turbruk
både sommer og vinter (bl.a. flerdagersturer). Utfra kartet
ser det ut til å være lett terreng å gå i for å nå objeket
fra Sulitjelmasida, men det kan være litt langt fra vei (ca
10 km).

Lillevatnet, Botnvatnet og 2-3 km oppover Knallerdalen er
godt egna til padling. Stranda ved Lillevatnet og Botnvatn er
godt egna for bading. Feltet er godt egna for fiske og jakt.

4.1.3 TILRETTELEGGING

Parkerin s lasser
Det er gode parkeringsmuligheter-ved enden av veien til
Botnvatn.

H tter fritidshus
Det er 26 hytter i nedbørfeltet, de fleste ved Botnvatnet og
Ingeborgvatn.

Stier o mindre veier
Det er en umerka, men tydelig sti fra gårdene ved Botnvatn og
opp mot Ingeborgforsen. Stien går ganske tett inntil fossen
på sørsida og fortsetter opp til Ingeborgvatnet

Det er også en umerka sti fra Botnvatn opp til Grønlisetra.
Utgangspunktet for denne stien kan bare nås med båt. Båt er
forbudt på Botnvatnet, men tillatt for grunneiere?

Or aniserin av .akt o fiske
På statens grunn gjelder vanlige regler for jakt og fiske,

jf informasjonskart fra Salten Skogforvaltning.
Det er salg av fiskekort i Botn grunneierlags område. Skilt
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i området opplyser om at det er mulig å få kjøpt fiskekort,
og at det er forbudt med båt på vatnet (antagelig bare
tillatt for grunneierne).

Småviltjakt er tillatt 10.9.-28.2.. Det er ikke opplyst om
almennheten har tilgang til jakt i Botn grunneierlags område,
men opplysninger tyder på at den er forbeholdt grunneierne.

Andre tiltak
Fra parkeringsplassen ved Botnvatnet er det gang/sykkelbru

over elva til gårdene.
Det er en snøscooterløype fra Botnvatn til Ingeborgvatnet.

Løypa følger følger sommerstien, og har økt tilgjengeligheten
til området.

4.1.4 FISK


I Ingeborgvatnet og Ingeborgelva ned til Botnvatnet er ørret
eneste fiskeart. Prøvefisking i Ingeborgvatn viste at ørreten
hadde god vekst, sein kjønnsmodning og fin kvalitet.

I Steinkjerringsvatn og Nedre Knallerdalsvatn er det rene
bestander av røye som skal være av god kvalitet.

I Botnvatnet og et stykke oppover Knallerdalselva er det
ørret, røye, laks, sjøørret, sjørøye, stingsild og ål.

Det drives kultiveringsarbeid i vassdraget.

4.1.5 VILT


Av vanlige jaktbare arter forekommer elg fast, og det er to
elgvald i området. Det har vært observert rådyr
Botnområdet.

Orrfugl, og fjellrype forekommer i middels tette
populasjoner på egna lokaliteter. Ved Botnvatn er det to
lokaliteter hvor storfugl er vanlig. De fleste av regionens
andearter er observert i området.

4.2 OPPLEVELSESMULIGHETER

4.2.1 LANDSKAPSKVALITETER

Landskapet i området er svært variert. Det ligger i utkanten
av den vide og åpne Saltdalsfjorden og strekker seg via
steile skrenter og djupe daler, rasmark og fosser til høgere
fjelltrakter. De områdene er nokså åpne med avrundede
terrengformasjoner, og med flere mindre vatn og elver.

Landskapet omkring Botnvatn har særlig store opplevelses-
kvaliteter, med det dominerende vatnet, de bratte skrentene,
trange dalene og fossene, særlig Ingeborgforsen.

Inngrepene er konsentrert til strekningen Botn-Botnvatnet
Fjellområdet er stort sett uberørt.
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4.2.2 KULTURMINNER

Det er en rekke kulturminner innen området. De ulike typene
kan kort opsummeres slik;

Det er gjort en rekke funn som viser samisk aktivitet i
området.
Gårdsdriften i området har lange tradisjoner. Det er en
stor andel eldre hus i området.
Ved Ingeborgvatn er det kulturminner knyttet til prøvedrift
etter kobberkis omkring århundreskiftet.
Krigskirkegårdene

4.3 DAGENS BRUK AV OMRADET

4.3.1 BRUKERTALL

Vi har ikke tall for total bruk av området sommer og vinter.
Feltet brukes imidlertid en del, og trolig mer enn nabofeltet
Soksenvikelva.

4.3.2 BRUKERGRUPPER

De som bruker området er bosatt i de to nærmeste grendene
(Soksenvik/Botn), andre nærliggende områder bl.a. Rognan og
Fauske. Også folk bosatt i andre deler av fylket og landet,
samt utlandet bruker området. Mange av brukerne har trolig
slektsbånd til området. Utlendingene bruker antagelig området
i forbindelse med besøk på krigskirkegårdene.

4.3.3 FUNKSJON FOR BRUKERNE

Området brukes til nærturer, dagsturer, helgeturer,
ferieturer og er et område hvor folk stikker innom
(gjennomfartsområde). Dags- og helgeturer er likevel det
vanligste. En del av gjennomfartsturene er muligens knyttet
til besøk på krigskirkegårdene.

4.3.4 AKTIVITETER

Området brukes trolig mest til friluftslivsaktiviteter i
barmarks erioda og da til fiske, fotturer, bær- og soppturer
og naturstudier/naturfotografering. Dessuten brukes området
forbindelse med bading, roing/padling og andre former for
båtliv, jakt, joggeturer, sykkelturer, rideturer og annet
opphold i naturen.

Området brukes trolig mindre til friluftslivsaktiviteter i
snøperioda enn i barmarksperioda. I snøperioden brukes
området til skiturer, isfiske, skøyteløping og jakt.

Fiske er en av de vanligste aktivitetene. Samla Plan
rapporten for vassdraget nevner at det årlig selges 500-1000
fiskekort for Botnvatnet. Det fiskes særlig i Botnvatnet og
de deler av Knallerdalselselva hvor det går opp fisk fra
sjøen. Det fiskes også i Ingeborgelva og Loppenvatnet.

Mange av turene til fots gjøres i forbindelse med besøk på
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hytta, eller fordi en har annet ærend i i området f.eks.
fiske eller bær- og sopplukking. Fjellene og dalene i området
er en av innfallsportene til Balvassområdet eller nordover
til Sulis. Botnvatnområdet er utfartssted sommerstid.

Bær- o so turer legges gjerne til de lavereliggende og
skogkledde områdene i nedre del av Knallerdalen/området ved
Botnvatnet. Naturfortografering o.a. er særlig populært
omkring Botnvatnet og Ingeborgforsen.

Bading er populært i området ved Vatnemot ved
Lillevatnet/Botnvatnet. Båtaktivitet skjer på Botnvatnet og
de nederste 2-3 km av Knallerdalselva. Ungdomsskolen i Rognan
har en padleklubb som bruker bl.a. Knallerdalselva innover
fra Botnvatnet. Området ved Lillevatn/Botnvatn er mye brukt
som samlingsplass for Rognanungdommen.

Jakta omfatter både småvilt- og elgjakt. Det er to elgvald
området, og 6-7 personer driver elgjakt.

Skiturer. Fra Botnvatnet er det fast skiløype til
Ingeborgvatnet og videre østover til Sulis. Faste skiløyper
finnes også mellom Grønlivatnet og Ingeborgvatn, og fra
Ingeborgvatn til nedre Knallerdalsvatn og videre på sørsida
av Knallerdalen ut mot Botn.

Det er lite isfiske. (Utøves på Botnvatnet og andre vatn
den vestlige del av feltet.)

5. REISELIY

5.1 ORG NISERING KOMMUNAL SATSING PÅ REISELIV

Saltdal kommune er med i Salten reiselivslag. Kulturisme-
idrett er ett av kommunens fem hovedsatsingsområder, og målet
er at turisme skal bli ei viktig næring i Saltdal.

5.2 REISELIVSBEDRIFTER

Det er ingen reiselivsbedrifter innen området. De nærmeste
ligger i Rognan, hvor det er hotell, pensjonat og
campingplass. I Saltdal kommune er det ca 700 senger i
overnattingsbedrifter og en rekke oppstillingsplasser for
campingvogner.

5.3 ATTRAKSJONER OG KTIVITETER INNEN FELTET

I en brosjyre om Saltdal nevnes "Blodveien", de jugoslaviske
og tyske krigskirkegårdene, og at innerst ved veien langs
Botnvatn finner en Ingeborgforsen. Dette er også nevnt i NAFs
veibok (1985). I tillegg til Ingeborgfossen er det flere
mindre fosser sørøst for Botnvatnet.

5.4 OMRADETS VERDI FOR REISELIVET IDAG

Det er ingen reiselivsbedrifter innen, eller svært nær
feltet. Krigskirkegårdene, Ingeborgfossen og naturen ellers
gir feltet noe verdi i reiselivssammenheng. Det antas at
feltet har middels verdi for dagens reiseliv.



6. PLANSIMASJONEN

6.1 OVERORDNA KOMMUNALE AREALPLANER

Kommunens generalplan er fra 1979. Det arbeides nå med en ny
plan for kommunen.

I "Hytter og friluftsliv i Salten" er de aller østligste
delene av objektet (indre Knallerdalen) markert som
friluftsområde av regional betydning, og som ikke bør
utsettes for økt hyttebygging.

6.2 VERNEPLANER

I NOU 1986:13 er det foreslått nasjonalpark i området
Junkerdal-Balvatnet, og det sies at vestgrensa for denne
parken bør legges så langt vest som mulig. Nordgrensa kan
være kommunegrensa Saltdal/Fauske. I "Hytter og Friluftsliv
Salten" er muligens de aller østligste delene av objektet
avmerket som foreslått landskapsvernområde eller
nasjonalpark. (Bare grovt avmerka på kart.)

En randmorene som demmer opp Botnvatn er i prioritetsgruppe
II i en oversikt over kvartærgeologiske former i Nordland.

6.3 PLANER NSKER FOR OMRADET

6.3.1 FYLKESKOMMUNALE SATSINGSOMRADER FOR REISELIV

Vassdraget ligger ikke i noen av de fylkeskommunale
hovedsatsingsområdene for reiseliv. I Fylkesdelplan for
reiselivsnæringa i Nordland sies det følgende for områdene
utenfor hovedsatsingsområdene (s. 59):

"De øvrige områdene i fylket må ikke glemmes i
reiselivssammenheng. En utvikling av den lokale
reiselivsnæringa for å betjene det lokale marked (både mht.
frihet og rekreasjon) og eventuell forretningstrafikk, bør
stimuleres via generell virkemidler - gode prosjekter må få
støtte."

Feltet ligger imidlertid forholdsvis nær det fylkeskommunale
"Polarsirkelprosjektet", og E6 krysser den aller vestligste
del av feltet.

6.3.2 PLANER FOR FRILUFTSLIV REISELIV

I forbindelse med reiselivssatsingen er det utarbeidet en
del strategiplaner, men ingen av disse kan knyttes direkte
til objektets nedbørfelt. En del generelle tiltak som f.eks.
merking av stier/løyper og økt satsing på informasjon kan få
betydning for bruken av området i reiselivssammenheng.

Det er også nevnt at Botnvatnet, elvepadling og
krigskirkegårdene er aktiviteter/attraksjoner som det kan
være verdt å arbeide videre med i reiselivssammenheng.
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6.3.3 ANDRE PLANER

Den 420 kW-kraftlinja fra Kobbelv til Glomfjord er utredet
med et alternativ som krysser nedbørfeltene i vest, nærmere
bestemt fra Oksdalsheia i nord og rett sørover via
Lillevatnet/ Botnvatnet til øst for kirkegårdene. Derfra er
den tenkt lagt sørøstover mot Saltdalen.

Corutjokka (vassdrag langt øst i feltet) er planlagt
overført østover til Rosna.

7 . SAMMENDRAGLKONKLUSJON

7.1 FRILUFTSLIV

Landskapet i feltet er svært variert. Det strekker seg fra
den åpne Saltdalsfjorden, via det opplevelsesrike
Botnvatnområdet, steile skrenter, djupe daler og fosser til
åpne fjellområder med mjuke, avrunda terrengformasjoner.

Inngrepene i feltet er konsentrert til de vestlige delene
omkring Botn, Botnvatnet og strekningen mellom dem.
Fjellområdene er stort sett uberørt. Det samme gjelder
vannsystemet.

Med unntak av området nord og øst for Botnvatnet er det lett
å ta seg fram i de lavereliggende deler av feltet. Bratt
lende gjør at det kreves en del fysisk innsats for å nå
fjellområdene fra Botn/Botnvatnet. Selve fjellområdet har
forholdsvis slakt lende.

Feltet henger sammen med andre friluftslivsområder med lite
berørt natur. Fjellområdene er godt egna for turer både
sommer og vinter. Feltet er velegna for fiske, både i de
lavereliggende deler med Botnvatnet og Knallerdalselva, og i
fjellområdene. Botnvatnområdet er egna for bading og bruk av
båt/kano. Nedbørfeltet kan brukes til jakt.

De fleste brukerne er bosatt innen området eller i andre
deler av Saltdal kommune eller i Fauske. Feltet brukes til
nærturer, dags- og helgeturer, ferieturer og til kortere
stopp fra gjennomfartsreisende. Det brukes mest
barmarksperioda. Blant aktivitetene som utøves i området er
turgåring, fiske/isfiske, jakt, bærplukking, bading og
roing/padling. Flere av aktivitetene utøves ofte sammen.
Fiske er muligens vanligst.

Det er alternative friluftsområder i Saltdal kommune, bl.a.
nabofeltet Soksenvikelva og området vest for Saltdalen mot
Skjerstad. Naturkvalitetene er så store at Ingeborgelvas
nedbørfelt gis stor verdi for friluftslivet.

7.2 REISELIV

Det er ingen reiselivsbedrifter innen, eller svært nær
feltet. Krigskirkegårdene og Botnvatnet med Ingeborgfossen
gjør imidlertid at det gis middels verdi for dagens reiseliv.
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Ingeborgelvas nedbørfelt ligger ikke i noen av de
fylkeskommunale hovedsatsingsområdene for reiseliv. Kommunen
satser generelt på reiseliv. Enkelte attraksjoner innen
feltet markedsføres.

Området har store naturkvaliteter, og deler av de
lavereliggende delene er lett tilgjengelige fra E6.
Fjellområdene er tyngre tilgjengelige. Feltet gis middels
framtidsverdi. Det blir også den samla verdien for feltet.
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LONSDALSVASSDRAGET

I.BELIGGENUELOG_DMLAND

1.1 STEDSANGIVELSE

Vassdraget ligger i søndre del av Ytre Helgeland. Det renner
fra øst til vest og har utløp til Storbørja, en arm av
Velfjorden, øst for Brønnøysund. I nord grenser vassdraget
til "vassdragene i Indre Visten", i øst til Vefsna og i sør
til flere mindre vassdrag med utløp i Tosenfjorden. Den sør-
østligste og minste delen ligger i Grane kommune, mens den
vestligste og største ligger i Brønnøy kommune.

1.2 UTSTREKNING

Fra Storbørja er nedbørfeltet 12-13 km langt sørover gjennom
Tettingsdalen. Fra Storbørja er det sørøstover 18-19 km til
Vefsnavassdraget, og 15-16 km til Visttinden (det
nordøstligste punktet i vassdraget).

1.3 ADKOMST


Vassdraget kan bare nås til fots eller med båt. De nærmeste
veiene er i sør Rv 803 Brønnøy-Holmvasselv (på E6) over
Tosbotn, og i øst veien i Eiterådalen (sidedal til Vefsna).
Det er 7-8 km i luftlinje fra Tosbotn til nedbørfeltet. Se
forøvrig pkt. 4.1.1

1.4 EIENDOMSFORHOLD

Mesteparten av nedbørfeltet eies av Helgeland kraftlag.

1.5 BEFOLKNING

Regionen Ytre Helgeland (etter Nordland fylkeskommune sin
inndeling) hadde 1.7.1988 30085 innbyggere. Brønnøy kommune
hadde da 6843 innbyggere, og Grane 1743 innbyggere. Pr.
1.7.88 var det tilsammen 21822 innbyggere i kommunene
Brønnøy, Grane og Vefsn. Børja krets, som omfatter
mesteparten av nedbørfeltet, (og en del områder utenom
fjorden) var 1.11.1980 ubebodd.

2 . NATURGRUNNLAG

2.1 BERGGRUNNSGEOLOGI

Grå granitter av kaledonsk alder dominerer berggrunnen i
nordlige og sentrale deler av vassdraget. Kraftige
sprekksystemer går nordøst-sørvest og nordvest-sørøst. øst og
vest for det granittiske massivet ligger omdannede
kambrosiluriske bergarter. I øst består disse av glimmer-,
kvarts- og kalksilikatgneiser, i vest finkornet
glimmerskifer, amfibolitt og marmor.
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2.2 KVARTÆRGEOLOGI

Det er lite morenemateriale i nedbørfeltet. For det meste er
fjellet nakent og blankskurt, med rasmateriale ved foten av
flere dalsider, men i samløpene og utløpene har elvene lagt
opp til dels betydelige mengder materiale.

2.3 TOPOGRAFI


Vassdraget er ikke befart, og denne beskrivelsen er således
basert på andre kilder.

Feltet er generelt dominert av fjellområder (mer enn 50% av
feltet ligger over 500 moh). Fjelltoppene ligger i
høgdenivået 750-1200 moh. og dalførene skjærer seg stedvis
dypt inn i fjellmassivet.

Landformene er preget av breutformede daler og bekkener, som
Lomsdalen og øvre og nedre Breivatna. Noen av dalførene har
tillegg vært utsatt for sterk elveerosjon slik at dalbunnen
har dypt nedskårne elvegjel.

Området kan grovt deles i dalførene Tettingsdalen og
Lomsdalen og deres nærliggende fjellområder. Tettingsdalen er
et eget dalføre i den sørvestlige delen av feltet, men med
tilløp til Lomsdalselva like før dens utløp i sjøen.

Tettin sdalen. Fra Storbørja stiger Tettingsdalen ganske
bratt, og elva går i svimlende dype juv. Videre sørover er
dalen åpen og rolig med blandingsskog og frodig vegetasjon.
Tettingsvatn er regulert. Den 75 m høge Tettingsfossen er
likevel fremdeles et fint syn i flomperioder.

Lomsdalen går de 3-4 første km i Sø retning. Den dreier i
SV-Nø retning der Breivasselva kommer ned. De nederste
kilometrene går Lomselva i juv med en rekke fosser i bratte,
ville omgivelser.

Lenger inne renner elva rolig med loner og skogkledde holmer.
Der er dalen omgitt av bratte fjell i en høyde av 900 moh på
tre sider. I dette området ligger Lomsdalen gård. Innerst i
dalen er det områder med urskogpreg. Heneriksdalselva fra
nord og nedre Grunnvasselva fra sørøst møtes her.
Grunnvasselva har nedre Grunnvatnet (269 moh), Elgviddevatnet
(595 moh) og Mosskardvatnan (699-774 moh) i sin del av
nedbørfeltet.

De høgaste delene av vassdraget er snaufjell og vidder, med
vatn og tjern og bratte tinder opp til 1220 moh, man også
avrundede fjellområder.

Vanns stemet. Lomselva har sine kilder i fjellområdene øst
for Elgviddevatnet. Elveløpet er meget variert, og veksler
mellom strekninger med sammenhengende fosser og stryk,
stilleflytende partier og små og store vatn.
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Det føres betydelige mengder sandig materiale ut i nedre
Grunnvatnet, og vatnet er i ferd med å bli gjennfylt. Både
Henrikselva og hovedelva er sterkt bunntransporterende og
store mengder grovt materiale blir ført ut i øvre Lomsdalen.
Det er en del myr i området ved Lomsdalen gård.

Oppstrøms samløpet med Breivasselva går hovedelva i stryk og
fosser. Dalbunnen er meget trang og elva får tilført
rasmateriale fra nordsida. Samløpsområdet med Breivasselva er
akkumulasjonsområde for elvetransportert materiale. Nedstrøms
dette går hovedelva igjen i gjel og i foss før den flater ut
mot utløpet. De siste to kilometrene før utløpet er
akkumulasjonsområde.

Vatna teller ca 7 % av nedbørfeltet. øvre Breivatn og Nedre
Breivatn, hver ca 2 km2, er de største. Vannsystemet er urørt
helt fram til 2 km før utløpet i fjorden.

2.4 KLIMA

Området er sterkt maritimt påvirket, spesielt de vestligste
områdene. De østligste og høgtliggende områdene har klima med
innlandspreg. Nedbørstasjonen Strompdal (1906-1954) hadde
normalt svært høg årsverdi, 2394 mm. Det er sannsynlig at
nedbøren avtar noe innover i landet, men årsverdiene vil
likevel ligge nokså høgt.

Arsmiddeltemperaturen ligger et sted mellom 5.8
(Brønnøysund) og 2.3 C (Majavatn). Temperaturen kan de
fleste steder komme opp mot ca 30 C om sommeren. Vinterstid
har de vestligste områdene neppe temperatur under ca - 20 C.
De østligste har kanskje i sjeldne tilfeller temperatur ned
mot ca - 30 C.

2.5 VEGETASJON

Det fuktige klimaet gir vegetasjonen et oseanisk preg. Skogen
strekker seg opp mot 200-300 moh og er begrenset til et lite
areal nederst i vassdraget.

Bjørk er vanligste treslag. Lyngrik bjørkeskog og blåbær-små-
bregnebjørkeskog er de vanligste skogstypene. Dessuten danner
bjørka blandingsskoger med gran. Granskogen er mest av
blåbærtype, men rikere skog er ikke uvanlig omkring
Strompdal. Furuskog er vanligst i Lomsdalen og Strompdal. I
ei sørvendt li litt opp fra fjorden finnes en liten almeskog.
Hassel er også funnet.

Fjellvegetasjonen er fattig og lite variert. Foruten
kreklingheier finnes dessuten store partier uten plantedekke.

2.6 NATURGEOGRAFISK REGIONINNDELING

I Samla Plan er vassdraget plassert i region 36: "Nordlands,
Troms og Lapplands høgfjellsregion, underregion "Børgefjell
og lavlandsområdene i Vestre Lappland".

Naturgeografisk regioninndeling av Norden (1984) og Presterud
og Faugli (1985) plasserer imidlertid den vestlige delen av
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feltet i region 39 b. Det er Møre og Trøndelags kystregion,
underregion Fosen-Brønnøy. Landskapet i den regionen preges
av store høgdeforskjeller. Det meste er fjellterreng og noe
er forfjellsterreng. Skogen er en blanding av gran (45%),
furu (40%) og resten bjørk.

Disse kildene plasserer den østlige delen i region 36,
med underregion Børgefjell og lavlandsfjellområdene i vestre
Lappland. Det er kraftige fjellmassiv, stort sett med
avrundede lågfjell og mellomliggende fjellsletter og daler.

3. DINGREP

3.1 EKSISTERENDE INNGREP I NEDB RFELTET

Veier 

Det er ingen veier i nedbørfeltet.

Fast bosettin o 'ordbruk
Det er ikke fast bosetting i nedbørfeltet. Tidligere var det
gårdsbruk i drift ved Børjeøra, Strompdalen og Lomsdalen
foruten i Tettingsdalen. Gårdsbruka i Lomsdalen ble nedlagt i
30-åra, i Strompdalen i slutten av 50-åra og i Storbørja sist
i 60-åra. Jordbruksarealene er nå mer eller mindre tilgrodd.

Skogbruk 

I 1960 årene ble det hogd ut 300 - 400 m3 tømmer i feltet,

Reindrift 

Nedbørfeltet ligger i reinbeitedistrikt 16/17, Brønnøy/-
Kvitfjell. Feltets viktigste betydning for reindriften er
knyttet til en hovedflyttlei som går gjennom området. Den
forbinder de indre områdene i Kvitfjell med de ytre i
Brønnøy.

Kraftutb in kraftlin'er
Tettingselva er utbygd for kraftproduskjon. Tettingsvatn er
regulert mellom 322 og 343 moh. Det er dam ved utløpet av
vatnet. En kraftlinje følger vestsida av dalen, krysser
Lomsdalen kort innenfor utløpet, og føres så nesten
umiddelbart ut av nedbørfeltet.

H tter Fritidshus
M 711 kart viser 1 gårdsbruk, 3 hytter og 7-8 koier i
vassdraget.

Andre inn re
Det er en delvis merka snøscooterløype fra Holmvassdal i
Vefsnavassdraget, sør for Langskardfjellet og til
Elgviddevatnet.

3.2 VASSDRAGETS GRAD AV PÅVIRKNING

Inngrepene i nedbørfeltet er konsentrert til Tettingselvas
delfelt (den sørvestlige del av objektet). Utover dette
er feltet nærmest upåvirket av inngrep.
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4. ERILLEISLIY

4.1 VASSDRAGETS EGNETHET FOR FRILUFTSLIV

4.1.1 TILGJENGELIGHET

Fra Børjeøra (Storbørja) er det 11 km til Lomsdalen. Fra
Lomsdalen er det om Breivatnan 22 km gange til Tosbotn, og
det er 22 km gange til Sirijord (Eiterådalen) om
Velfjordskardalen. Oppstigningen fra Børjeøra i Storbørja er
forholdsvis tung, særlig på ski, men videre innover er
terrenget lettere. Adkomsten fra sør og øst er greiere, via
Gåsvassdalen, fra Tosbotn eller Eiterådalen.

4.1.2 FYSISK EGNETHET

På grunn av vanskelig adkomst er områdene i dag best egnet
for flerdagersturer. Terrenget er variert og byr på store
muligheter for turer til fots og på ski, både i
Tettingsdalen, Lomsdalen og i snaufjellområdene. Forøvrig er
feltet egnet for jakt, fiske og annet opphold i naturen.

4.1.3 TILRETTELEGGING

H tter Fritidshus
Hyttene i området er åpne.

Stier 

Det er ingen merka stier i nedbørfeltet, men noen steder står
det gamle varder. De mest brukte stiene er tydelig oppgått.

Flere umerka stier leder inn i området. En går fra
Langfjorden sørvest for feltet og ned på begge sider av
Tettingsdalen. En annen går langs hovedvassdraget fra
Storbørja via Lomsdalen og gården, langs Velfjorddalen til
Sirijorda i Eiterådalen (Vefsna). Det er også stier fra
Tosbotn til Strompdalen, og fra Holmvassdal over
Jordbrufjellet til Elgviddevatn.

Or aniserin av .akt o fiske
Det er ett elgvald i Strompdalen, ett i Lomsdalen og ett i
Tettingsdalen.
På kraftlagets eigendom er det utleie av småviltjakt.
Adgangen til både storviltjakt og småviltjakt er god.
Kraftlaget selger fiskekort.
Brønnøy Jeger og Fiskerforening selger kort for småviltjakt
i Strompdalsområdet.
Sør-Helgeland Skogforvaltning selger jakt- og fiskekort på
statens grunn.

Andre tiltak
Det er bru over Tettingselva ved dens utløp, og over
Breivasselva kort sør for dens utløp.
En delvis merka snøscootertras.
Brønnøysund og Omegn Turistforening har i sin oversikt over
turer beskrevet 7 ruter i nedbørfeltet.
Arrangering av årlige vassdragsverntreff i nedbørfeltet.
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4.1.4 FISK

Lomselva er lakseførende ca 1 km. Det fanges laks og
sjøørret. Den offisielle statistikk oppgir en gjennomsnitts
fangst (1978 82) på 115 kg pr. år, derav 60 % laks. Ved
bygging av fisketrapp kan laksen gå videre 5 km opp elva.
Det er meget gode oppvekstområder på denne strekningen og
Lomselva utgjør et stort potensiale for utsetting og
produksjon av laks og sjøørret.

ørret er eneste fiskeslag i resten av vassdraget. Den finnes
i hovedvassdraget opp til Elgviddevatnet og Mosskardvatnan, i
nedre del av Henriksdalselva og i Dreivasselva og nedre
Dreidvatnet. Fisken har god kvalitet, og pen størrelse.
Produksjonsverdien er høg i de vatna som i dag har ørret.

Det er mange fisketomme vatn. Det har vært utsetting av fisk,
og det er interesse for videre kultiveringsarbeid. Det er
påvist vatn med høge tettheter av krepsdyr som i dag er
fisketomme. Produksjonspotensialet er således høgt.

4.1.5 VILT


Av vanlig jaktbart vilt må nevnes en god elgbestand. Rådyr
forekommer og er en potensiell jaktbar art. Det er flere
ganger observert hjortespor i Strompdalsområdet. Terreng-
messig er det et område som passer bra for hjort. Det er
usikkert om arten har etablert seg der.

Bestanden av lirype er middels for området (regionen). Av
områder som trekkes fram er fjellet mellom Strompdal og
Tettingsdal, rundt Breivatn og nedre deler av Henriksdalen.
Det er bedre fjellrype enn lirypebestand i området.
Opplysninger tyder på at bestanden er høy sett i region-
sammenheng.

Etter å ha ligget på et lavmål i flere år, er orrfugl-
bestanden i dag jevnt bra. Storfugl finnes spredt i området.
Hare og rev er også aktuelle jaktbare arter. Sannsynligvis er
rype det viktigste jaktbare småviltet.

4.1.6 EVER/SOPP


Vi har ikke oversikt over forekomstene.

4.2 OPPLEVELSESMULIGHETER

4.2.1 LANDSKAPSKVALITETER

En ferd gjennom Lomsdalsvassdraget er kjent som en stor
opplevelse for den som liker å ferdes i vill og uberørt
natur. Vassdraget utmerker seg som et område der det er mulig
å oppleve urørt natur, og hvor en kan gå flere dager uten å
treffe and/e mennesker. En ferd i vassdraget er skildret slik
Aftenposten:

Den som vandrer langs Lomsdalsvassdraget vil sitt igjen med
mange store inntrykk. Oe varierende og fantasieggende fjell-
formasjonene. Rasten under kronene på de digre urskogstrærne.
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Den tropiske frodigheten. Mannshøye urter. Fjeliblomster
tindrende klare farver på brekanten. Vannet som styrter seg
ned gjennom juvene. Ennå kan man se rester efter gården til
folkeminnesamleren og botanikeren Knut Stromdal og haven med
hans mange sjeldne planter.

4.2.2 KULTURMINNER

Kulturminnene i området er knyttet til ulike etniske
grupper, og går lang tilbake i tid. Minnene er knyttet til
fangst, reindrift og gårdsdrift. De inneholder et viktig
kunskapspotensiale for å belyse sørsamisk kultur.

Også minnene fra nyere tids gårdsdrift har betydning, selv om
de tildels er i meget dårlig forfatning. En runebomme funnet
i vassdraget er et meget sjeldent kulturminne. De samiske
kulturminnene er ledd i en levende kultur, og har
identitetsverdi.

Det er nær sammenheng mellom elver og vatn og de samiske
boplassminnene og gårdsanleggene. De ligger alle topografisk
knyttet til større vatn, mens et par andre minner ligger ved
mindre elver.

4.3 DAGENS BRUK AV OMRADET:

4.3.1 BRUKERTALL


Lomsdalsvassdraget har til nå vært forholdsvis lite brukt
friluftslivssammenheng. Bruken har imidlertid økt de senere
år. Det er vanskelig å gi tall for antall brukere.

4.3.2 BRUKERGRUPPER

Området brukes av de som er bosatt nær det (lokalbefolkning),
folk bosatt i regionen, resten av fylket og ellers i landet.
De siste år har det også vært økende bruk av området fra
personer som er bosatt i andre land. Nedbørfeltet brukes
imidlertid mest av de som er bosatt i Brønnøy, Grane, Vefsn
og andre nærliggende kommuner i regionen.

4.3.3 FUNKSJON FOR BRUKERNE

Området brukes til dags-, helge og ferieturer. Helge- og
ferieturer er det vanligste. Vinterstid blir det gjort
dagsturer til de østlige delene av feltet, ihvertfall med
snøscooter fra Vefsnavassdraget.

4.3.4 AKTIVITETER

Ifølge informanter brukes hele nedbørfeltet, men det er mest
ferdsel i hoveddalførene.

I barmarks erioden brukes området til fotturer, fiske, jakt
(småvilt- og elgjakt), bær- og soppturer og naturstudier. Den
viktigste bruken er langturer i juli-august, enten som rene
fotturer eller kombinert med fiske eller molteplukking. I
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gode molteår øker utfarten. De fleste har med telt. Det
arrangeres hvert år i august en turmarsj fra Tosen til
Lomsdalen.

I de tre elgvaldene er det tilsammen 7-8 fellingstillatelser.
Det deltar mellom 10 og 20 jegere i elgjakta, og den skjer
særlig i de skogkledde områdene. Den vanskelige adkomsten
medfører at bare et fåtall personer driver småviltjakt
(kanskje 30-40 personer), og for det meste i snaufjellet.

snøperioden brukes området til skiturer og isfiske.
Vinterstid er det vanligst å gå inn i området østfra. Det er
en del utfart til vassdraget i påska.

Det drives noe isfiske i området ved Elgviddevatn-
Mosskardvatn. Til det området går det snøscooterløype, og mye
av isfisket skjer på dagsturer med snøscooter. I 1980 ble det
registrert rundt 70 turer.

5. BEISELIY

5.1 ORGANISERING KOMMUNAL SATSING PÅ REISELIV

Brønnøy er med i Sør-Helgeland reiselivslag som har kontor i
Brønnøysund.

Ifølge generalplan for Brønnøy 1984-1995 har kommunens
innsats overfor reiselivsnæringa i stor grad ligget nede. Det
forventes at en analyse fra fylkeskommunen vil gi bedre
grunnlag for kommunens planlegging og innsats overfor
næringa.

Kommunen har nå reiselivskonsulent.

Grane kommune er anbefalt å gå med i Indre Helgeland
reiselivslag.

5.2 REISELIVSBEDRIFTER

Det er ingen reiselivsbedrifter i nedbørfeltet. De nærmeste
ligger i henholdsvis Tosbotn og på Nevernes (innerst i
Velfjorden). I Tosbotn blir det hensatt en del campingvogner
utenfor campingplassene.

5.3 ATTRAKSJONER OG AKTIVITETER INNEN FELTET

Lomsdalen er spesielt omtalt i brosjyra "Sør-Helgeland -
sommerens nye reiselivsmål". I den engelske utgaven opplyses
det også at reiselivslaget arrangerer turer til området.

I brev fra Sør-Helgeland reiselivslag trekkes det generelt
fram at det er jaktterreng i nedbørfeltet, at det er egna for
villmarksferie og at det er gode, men ikke merka stier der.

Laget nevner spesielt følgende severdigheter/attraksjoner:
* Tettingsforsen, Medheiforsen (i Lomsdalen) og
Elgviddeforsen (70 m høg, ved utløpet av Elgviddevatn).

* gamle bosettinger i Strompdalen, Lomsdalen og vest for
Henriksdalsvatnet
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Ei "turisthytte" i Lomsdalen og gamle fangstanlegg ved
nedre Breivatnet
Ei samekåte ved nedre Breidvatnet.
Kort utenfor feltet i sør er det en sommerboplass for samer.
I det området er det også grotter.

5.4 OMRADETS VERDI FOR REISELIVET I DAG

Det er ingen reiselivsbedrifter innen eller nær feltet.
Reiselivsbedriftene i Tosbotn og på Nevernes er imidlertia
utgangspunkt for fotturer i feltet. Feltet har likevel liten
verdi for reiselivsnæringa i dag.

6. BLANSIMASJONEN

6.1 OVERORDNA KOMMUNALE AREALPLANER

I generalplan for Brønnøy (1984-1995) er området Lomsdalen,
Tettingsdalen og Børjedalen (300 km2) behandlet under
avsnittet om "spesielt verneverdige områder". I planen
påpekes det at området er aktuelt for kraftutbygging, og at
det fra 30.10.80 ble vernet mot kraftutbygging, foreløpig for
en 10- årsperiode. Noe endelig vedtak om hva området skal
brukes til er imidlertid ikke foretatt.

Lomsdalsvassdraget er siden flyttet til kategori I i Samla
Plan for vassdrag. Helgeland Kraftlag A/L har foretatt en del
forarbeider til eventuell søknad om konsesjonsbehandling.
Brønnøy kommune ønsker vassdraget konsesjonsbehandet.

Brønnøy kommune arbeider med å få startet et planarbeide med
tanke på å nytte utmarksressursene i området.

6.2 VERNEPLANER

Statens Naturvernråd har foreslått at området Lomsdal-Visten
blir nasjonalpark.

6.3 PLANER NSKER FOR OMRÅDET

6.3.1 FYLKESKOMMUNALE SATSINGSOMRADER FOR REISELIV

Sør-Helgeland er ett av fire geografiske satsingsområder for
reiselivsnæringa i Nordland. Ifølge reiselivsplanen for
Nordland er området valgt fordi det har meget gode natur-
messige forutsetninger samt behov for nye arbeidsplasser.

Planen anser at makedspotensialet for de aktuelle natur-
baserte produktene (skjærgård, båter, fjell, fiske o.1.) er
det internasjonale markedet. Det legges opp til at en over
tid vil utvikle reiselivsnæringa til en av de mest
betydningsfulle næringene i distriktet.

Det antas at Lomsdalsvassdraget vil få større betydning for
reiselivet i framtida.
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6.3.2 PLANER FOR FRILUFTSLIV REISELIV

Sommeren 1988 ønsket to utenlandske villmarksferieselskap å
kultivere lakseforekomsten i vassdraget.
Brønnøysund og Omegn Turistforening har planer om å gjøre
eksisterende hytter/hus i området tilgjengelige for leie.
De ønsker også å gi spesiell informasjon om turmulighetene

området (bl.a. ved den nye Tosenveien), og å vedlikeholde
den merkingen som er i området.

6.3.3 ANDRE PLANER

I løpet av de siste årene er det bygget ny riksvei mellom
Tosbotn og Holmvassdal (E6). Veien videre fra Tosbotn til
Sæterland (ikke langt fra Brønnøysund) vil bli utbedret
innen 1993. Det øker trolig tilgjengeligheten til
vassdraget.
Vassdraget er flyttet til kategori I i Samla Plan

7. SAMMENDRAGLKONKLUSJON

7.1 FRILUFTSLIV

Lomsdalsvassdragets nedbørfelt omfatter et vidt spenn av
naturtyper. Det inneholder djupe, breutformede daler og
bekkener, sterkt nedskårne elvegjel og fjellområder med
topper opp i 1220 moh. Mer enn 50% av feltet består av
fjellområder (ligger høgere enn 500 moh). Vannsystemet består
av vatn av ulike størrelse, ville fosser og rolige elveløp.
Vegetasjonen spenner fra frodige områder til gode
fjellvidder, og inkluderer skog i de lavereliggende deler.

Tettingsvassdraget er utbygd til kraftproduksjon. Resten av
feltet, altså mesteparten, er så og si uberørt, bl.a. er det
i dag ikke fast bosetting i feltet. Nedbørfeltet henger
sammen med andre uberørte fjell og dalområder.

Vanskelig adkomst gjør at feltet er best egnet for
flerdagsturer. Det varierte terrenget byr på store muligheter
for turer til fots og på ski, gjerne kombinert med
fiske/isfiske, bærplukking eller jakt. De nevnte aktivitetene
er også de mest utøvde. Feltet brukes mest i
barmarksperioden.

Lomsdalsvassdraget brukes mest av befolkningen i de direkte
berørte og nærliggende kommuner, men også av folk bosatt i
andre deler av fylket, landet forøvrig eller i andre land.
Bruken av området er økende.

Områder som Visten og Børgefjell kan være alternativ for
deler av den aktiviteten som utøves i området. De store
naturkvalitetene, bl.a. villmarkspreget, gir imidlertid
nedbørfeltet en helt spesiell verdi, og området er foreslått
som en del av Lomsdal-Visten nasjonalpark. Lomsdalsvassdraget
har meget stor verdi for friluftslivet.
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7.2 REISELIV

Det er ingen reiselivsbedrifter innen eller svært nær
Lomsdalsvassdragets nedbørfelt. Noen reiselivsbedrifter
lenger unna brukes som utgangspunkt for fotturer, men feltet
har likevel liten verdi for dagens reiselivsnæring.

Vassdraget ligger i ett av de fylkeskommunale
hovedsatsingsområdene for reiseliv i Nordland, og det satses
på reiseliv i kommunen.

Områdets særpregede, ville og uberørte preg byr på store
naturopplevelser. Feltet ligger imidlertid langt fra de mest
brukte veiene. Det har trolig sitt største potensiale innen
vilmarksturisme, og det antas feltet vil få stor verdi for
det framtidige reiseliv. Stor verdi for reiselivet blir også
dets totale verdi.
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