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 201
Børselva (Bis’sujåkka) – Vassdrag nr. 888.
Fylke:
Kommune:
Nedbørfelt:

Finnmark
Lebesby, Porsanger
910 km2

De øvre deler av Børselvas nedbørfelt ligger i Gai’saområdet, ca. 30 km øst for Lakselv i Porsanger.
Fra Gai’saområdet går avrenningen nordover, gjennom et område med et stort antall sideelver og
småsjøer som danner et komplekst dreneringssystem. Størstedelen av Børselvas nedbørfelt er golde,
nesten vegetasjonsløse områder. Disse står i skarp kontrast til de frodige områder nedenfor samløpet
mellom Børselva og de største sideelvene fra nord, Viek’sajåkka og Ai’ligasjåkka. Børselva munner ut
ved Børselv på østsiden av Porsangerfjorden. Den går gjennom landets største dolomittområde.
Gabrielsen-komiteen (G 10).
Komiteen behandlet ikke dette vassdraget.
Verneinteresser
b. Naturvitenskapelige interesser.
Børselva kommer fra viddeområdet omkring 500 moh over mot Karasjok og skjærer litt lenger nord
gjennom Gai’saområdet som markerer grensen mellom to forskjellige bergartsformasjoner.
Nedslagsfeltet til Børselva består vesentlig av Porsanger-sandstein. Over store deler av feltet er
dreneringsmønsteret sterkt strukturavhengig.
Området har for øvrig mange interessante geomorfologiske trekk, særlig er det mange forskjellige
typer av løsmasseavsetninger fra breer og elver. Dessuten bør nevnes forekomster av permanente
frostfenomener.
De nedre 10 km faller Børselva bare ca. 30 m. Her er dalbunnen flat med enger og blandingsskog av
furu og bjørk. Furuskogen går her lenger nord enn selv i Stabbursdalen, men er mer glissen. I den
nedre del av Børselva er det for øvrig et sterkt innslag av bergarter som gir en rik og til dels sjelden
flora. Børselvområdet (nedre del) er kanskje et av de mest artsrike og næringsrike i Finnmark
kommune.
Ved Viek’sajåkka som er tilløp til Børselva ca. 15-20 km fra utløpet, ligger et myrområde som er
foreslått fredet i forbindelse med landsplanen for myrreservater.
Laks og sjøaure går i Børselva helt opp til Silfarfossen, og bestanden er god. Vassdragets laksestamme
er stasjonær og helt karakteristisk. For øvrig er også sjøene i vassdraget fiskerike.
De øvre deler av Børselva går gjennom et av de antagelig vegetasjonsfattigste områder i Norge, og står
således i skarp kontrast til den frodige vegetasjon i vassdragets nedre deler. Det golde området som
omkranses av Børselva, dreneres for øvrig også av Cappirjåkka, Guov’zajåkka (Store Bjørnelv) og
Cas’kiljåkka. Disse vassdrag danner et eiendommelig strykturbestemt dreneringsmønster, og mottar på
en relativt kort distanse utrolig mange tilløp. Børselvområdet er fra naturvitenskapelig hold prioritert
som verneverdig.

Utvalgets vurdering.
Utvalget foreslår at vassdraget av hensyn til de alminnelige frilufts- og verneinteresser, og særlig de
naturvitenskapelige interesser, blir varig unntatt fra kraftutbygging.

