Teksten nedenfor er hentet fra St.prp.nr. 75 (2003-2004).
Supplering av Verneplan for vassdrag.
Tilråding fra Olje- og energidepartementet av 11. juni 2004, godkjent i statsråd samme dag.
166/1 Laksåga, Rago (V.nr. 166.5BO)
Fylke:
Kommune:
Nedbørfelt:
Urørt natur:
SP-kategori/gruppe:
Nasjonale laksevassdrag:

Nordland
Sørfold
10,2 km2
58 %
-

Laksåga har nedbørfelt fra svenskegrensen til Tørrfjorden. Største delen av feltet ligger i Rago
nasjonalpark. Stor variasjon i berggrunnen bidrar til et dramatisk landskap med store kontraster.
Vassdraget har stilleflytende elvepartier og særpregete fossefall. Verneforslaget omfatter sideelva fra
Lille Verivatn og hovedvassdraget fra grensen til nasjonalparken til samløpet med Sleipdalselva, slik
at vassdragsvernet vil strekke seg fra Sverige og nesten ned til fjorden. Store deler av området er
dekket av avsetninger som elva graver i. Hele området ligger under Marin grense. Storskogelva/
Laksåga er en aktiv meandrerende elv uten tekniske inngrep, noe som gir den stor referanseverdi. Spor
etter tidligere elveløp finnes, slik at historisk utvikling kan dokumenteres. Nedre deler av området er
viktig oppvekstområde for anadrom fisk og sjøørret. En rikholdig berggrunn gir grunnlag for flere
naturtyper som rik bjørkeskog, tydelig flompåvirket gråor-heggeskog og kalkrikt berg med
kildeutspring, noe som tillegg til geologisk egenverdi også gir en spesiell vegetasjon. Verivassfossen
er et markert landskapselement.
Feltet inngår i et attraktivt friluftsområde og er den viktigste innfallsporten til Rago nasjonalpark. Mot
Sverige grensen nasjonalparken til Padjelanta nasjonalpark, som videre er del av et sammenhengende
kompleks hvor også Sarek og Stora sjøfallet nasjonalparker inngår.
Styringsgruppens vurdering: Verdien i det aktuelle området er knyttet til nærheten til nasjonalparken
samt geologisk og biologisk mangfold. Vassdraget inngår i et stort sammenhengende naturområde der
villmarkspreget er bevart. Verivassfossen utgjør et svært markert landskapselement. Ut fra hensynet til
at området er viktig for vassdraget som helhet, forslår styringsgruppen at vernet for Laksåga utvides til
å gjelde ned til samløpet med Sleipdalselva.
Høringsuttalelsene og NVEs vurdering og anbefaling.
Nordland fylkeskommune og fylkesmannen i Nordland går inn for vern. Norges Skogeierforbund går
imot vern pga. manglende kraftpotensial. Salten Friluftsråd og Samarbeidsrådet for Naturvernsaker går
inn for vern av vassdraget. Reindriftsforvaltningen peker på at en utvidelse av nasjonalparken kan
være et alternativ til vassdragsvern.
NVE viser til styringsgruppens vurdering og foreslår at vassdraget vernes i sin helhet ned til samløpet
med Sleipdalselva. Det bør også vurderes hvorvidt en justering av grensene for nasjonalparken kan
ivareta de verdiene som er knyttet til vassdraget.
Departementshøringen og departementets tilråding.
Nordland fylkeskommune og fylkesmannen i Nordland går inn for vern av vassdraget.

Departementet tilrår at Laksåga tas inn i verneplanen.

