Gausvikelva, objekt nr 177/3
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. 166.
Storvatn/Svartevatn, vassdrag nr. 751.
Fylke:
Kommune:
Nedbørfelt:

Troms.
Harstad
89 km2 (27 + 62)

Kontaktutvalget tilrår at ytterligere utbygging ikke bør finne sted. Storvatne er allerede regulert 7 ½ m,
og det kan være aktuelt som vannreservoar for Harstad.
Hovedstyret slutter seg til utvalgets tilråding om at ytterligere utbygging av Storvatn/Svartevatn ikke
bør finne sted.
Fylkesutvalg og Næringsutvalg i Troms går enstemmig inn for varig vern av vassdraget.
Fylkesfriluftsnemnda i Troms går inn for varig vern av vassdraget.
Troms Kraftforsyning tilrår at vassdraget tillates konsesjonsbehandlet.
Sør-Troms Elforsyning mener vassdraget ikke bør med på verneplanen.
Departementet tilrår at vassdraget gis varig vern mot videre utbygging.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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. 166
STORVATN/SVARTEVATN Vassdr. Nr. 751
Fylke:
Kommune:
Nedbørfelt:

Troms
Harstad
89 km2. (27 + 62).
(11 % og 0,2 % sjøareal)

Vatna ligger i Harstad kommune ca. 25 km fra sentrum. Svartevatn har avløp mot nordøst til Sørvik og
Storvatn mot sørøst til Gausvik. I nedbørfeltet ligger en del gårdsbruk og hytter. Området har for en
stor del skog med koller og myrer. Vest for Storvatn finner en høye fjellområder samt Kongsvikdalen
som er et storslagent naturområde. Elva herfra munner ut i Storvatn. Fjellgrunnen består av gneis og
granitt, samt innslag av skifer og kalkstein.
Ved utløpene i sjøen forekommer løsavsetninger.

Kraftpotensial: 15 GWh
I Gausvikvassdraget ligger allerede 3 kraftstasjoner og Storvatn er regulert 7,5 m. Ytterligere
utbyggingsplaner foreligger ikke.
Naturvitenskapelige interesser:
Ikke undersøkt.
Almene naturvern- og friluftsinteresser m.m.:
Storvatn kan være aktuelt vassreservoar for Harstad. Myrområdene i østenden av Storvatn og over mot
Svartevatn har rikt og allsidig fugleliv og er verdifulle småviltområder. Ved Storvatn finnes en god del
private hytter og en har mye utfart sommer som vinter. I Kongsvikdalen finnes også rike viltområder
og flyttleier for rein. Her finnes rester etter samiske leirplasser. I forslag til friluftsplaner for Harstad er
Kongsvikdalen foreslått vernet mot alle tekniske inngrep.
Reindriftsnæringen har interesser i nedbørfeltet.
Utvalgets vurdering:
Ytterligere utbygging bør etter utvalgets oppfatning ikke finne sted.

