Ånderelva obj. nr 194/3
Teksten nedenfor er avskrift fra
Innstilling om vassdrag som bør unntas fra kraftutbyggingen, 1971
Avgitt til Industridepartementet av Hovedstyret for Norges vassdrags- og
elektrisitetsvesen.
Objekt nr 174 – Ånderdalen
Hovedstyret har ikke noe å bemerke til at området varig unntas fra kraftutbygging og viser i den
sammenheng særlig til forholdene vedrørende nasjonalparken.
__________________________________________________________________________________
Teksten nedenfor er avskrift fra
Rapport utarbeidet av Kontaktutvalget kraftutbygging-naturvern som har hatt til oppdrag å
utarbeide en liste over vassdrag som bør unntas fra kraftutbygging.
Rapporten, datert 30. desember 1970 ble oversendt til Det kongelige departement for industri og
håndverk, Det kongelige kommunal og arbeidsdepartement og Hovedstyret for Norges
vassdrags- og elektrisitetsvesen.
OBJEKT NR 174
Ånderdalen med tilgrensende strøk – Vassdrag nr. 768.
Fylker:
Kommune:
Nedbørfelt:

Troms
Tranøy
66 km2

Ånderdalen ligger på Senja. Hele nedbørfeltet til Ånderelvas øvre del ligger innenfor Ånderelva
nasjonalpark. Vassdraget som danner 6 vatn (alle innenfor nasjonalparken), renner ut i Tranøybotn.
Gabrielsen-komiteen (G 84).
Fra innstillingen siteres:
”Komiteen slutter seg til forslaget fra naturverninspektøren og anbefaler Ånderelvvassdraget og Andre
Vardnesvatn i Vardnesvassdraget med myra omkring vatnet bevart uberørt av regulering og
utbygging.”
Industrikomiteen i Stortinget har ikke behandlet området.
Teknisk utnyttelse
a. Resipientforhold.
Vassdraget er trolig uten forurensing av betydning.
b. Vassforsyning.
Vesentlige vassforsyningsinteresser er ikke kjent.
c. Vasskraft:
Utbygd vannkraft:
Ingen.
Verneinteresser
a. Naturvern- og friluftsinteresser.
Formålet med nasjonalparken er å bevare et område med opprinnelig furuskog og bjørkeskog av den
type som finnes i ytre deler av Troms og et fjellandskap som er karakteristisk for disse traktene.
Landskapet og naturmiljøet for øvrig skal bevares i naturlig tilstand, og dyre og plantelivet skal få

utvikle seg mest mulig fritt, samtidig som området skal gi mulighet for friluftsliv og rekreasjon i
uberørt natur.
b. Naturvitenskapelige interesser.
Disse interesser er ikke dokumentert.
Utvalgets vurdering.
I likhet med Gabrielsen-komiteen foreslår utvalget at vassdraget blir unntatt fra kraftutbygging. Vernet
bør gjøres varig.

