Botnelva, objekt nr 177/2
Teksten nedenfor er avskrift fra
St.prp. nr 77 (1979-80), Verneplan II for vassdrag.
Tilråding fra Olje- og energidepartementet av 29. februar 1980, godkjent i statsråd samme dag.

OBJEKT NR. 165.
Storjordvassdraget, vassdrag nr. 751.
Fylke:
Kommune:
Nedbørfelt:

Troms.
Kvæfjord
47 km2

Kontaktutvalget tilrår at vassdraget gis varig vern mot kraftutbygging. Det foreligger ingen planer om
utbygging og kraftmengdene er ubetydelige.
Hovedstyret slutter seg til Utvalgets tilråding om at Storjordvassdraget kan gis varig vern mot
kraftutbygging.
Både Fylkesutvalg og Næringsutvalg i Troms går enstemmig inn for varig vern av vassdraget.
Norges Reindriftsamers Landsforening tilrår vern og viser til de viktige flytte- og trekkleier i området.
Sør-Troms Elforsyning foreslår at objektet tillates konsesjonsbehandlet.
Fylkesfriluftsnemnda i Troms tilrår varig vern av vassdraget.
Departementet tilrår at vassdraget gis varig vern.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Teksten nedenfor er avskrift av NOU 1976: 15 Verneplan for vassdrag
Utredning (Rapport nr. 2) fra kontaktutvalget KRAFTUTBYGGING/NATURVERN.
Utredningen avgitt til Industridepartementet, Miljøverndepartementet og Hovedstyret for NVE
i april 1976.
OBJEKT NR. 165
STORJORDVASSDRAGET Vassdr. Nr. 751
Fylke:
Kommune:
Nedbørfelt:

Troms
Kvæfjord
47 km2.
(6 % sjøareal).

Vassdraget har utløp i Straumsbotn ca. 12 km fra kommunesenteret Borkenes. Ved utløpet finnes en
del fritidsbebyggelse og noen gårdsbruk. Storjord er ei lita grend øverst i dalen. Hovedelva renner ut
fra Steinvatn og Heimvatn gjennom et dalføre på ca. 7 km. Dalføret er skogkledt og de slake liene går
øverst oppe over i snaufjell. Fjellgrunnen i området består av gneiser og granitter med innslag av
kalkstein øverst i nedbørfeltet. I nedre del finnes grus og sandavsetninger og godt utviklede
strandlinjer.

Kraftpotensial:
Det foreligger ikke planer for utbygging, og kraftmengdene er ubetydelige.
Naturvitenskapelige interesser:
Ikke undersøkt.
Almene naturvern- og friluftsinteresser m.m.:
Den fine elvesletten ved utløpet er et mye benyttet friluftsområde, bl.a. en mye brukt badeplass.
Kommunen har planer om innkjøp av området til friluftsformål. Nedbørfeltet for øvrig er mye nyttet
som turterreng sommer og vinter. Harstad Turlag har en turisthytte på vass-skillet mot objekt nr. 166
Storvatn/ Svartevatn (korrigert objektnr er 177/3, Gausvikelva). Området nyttes som beite for husdyr
og rein og store deler er en allsidig og rik viltbiotop. Trekkleier for elg og rein går over dalføret.
Sør-Troms Elforsyning mener verneverdiene må være større enn kraftutbyggingsinteressene.
Utvalgets vurdering:
Vassdraget kan gis varig vern mot kraftutbygging.

