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.
197/2 Straumselva (V.nr. 197.4Z)
Fylke:
Kommune:
Nedbørfelt:
Urørt natur:
SP-kategori/gruppe:
Nasjonale laksevassdrag:

Troms
Tromsø
44,4 km2
76 %
-

Straumselva ligger sentralt på Kvaløya. Hoveddalen er preget av vide myrflater avgrenset av lave
fjellåser. Sidedalene er trangere med bratte fjellsider opp mot alpine fjellformasjoner som når 900
moh. På vestsiden av dalen ligger omdannede dypbergarter og i øst omdannede sedimentære bergarter.
I tillegg til bart fjell har fjellområdene og dalsidene store mengder skredur, blokkmark og
forvitringsmateriale. Betydelige avsetninger, både marine- og breelvavsetninger i til dels stor
mektighet, ligger i nedre del av hoveddalen. Det pågår aktiv erosjon der elva har skåret seg ned i
løsmassene. Vassdraget har få vann, og elvestrekningen er relativt strie. I fjellet dominerer
kreklinghei. Lenger ned vokser bærlyngmark på skogdekket dalbunn mens myrflatene har middels
rike myrsamfunn. Nederst finnes frodig høgstaudeskog. Forrhaugen med olivinholdig berggrunn er et
markert landskapselement i hoveddalen, godt synlig, med særegen og artsrik flora og blokkskred langs
kanten. Nedbørfeltet har betydning som hekke- og rasteområde for vadefugl, men også spurvefugl er
svært vanlig. Hoveddalføret er viktig for trekkfugler. Feltet er rikt på rovfugl. Flere av dem hekker.
Området har en stor elgstamme der feltet har kalvingsplasser og rikt vinterbeite.
Nedbørfeltet har et urørt preg og er attraktivt som tradisjonelt friluftsområde. Beliggenheten nær store
befolkningssentra (Tromsø) øker bruken. Kulturminneinteressene er svært store. Disse representerer
samisk bosetting og kontinuitet og viser ulik bruk gjennom lang tid.
Styringsgruppens vurdering: Straumselva har et urørt preg, og ¾ av feltet ligger mer enn 1 km fra
inngrep. Vassdraget har stor verdi for geologisk og biologisk mangfold. Landskapet har stor
opplevelsesverdi som sammen med nærheten til Tromsø bidrar til å gi vassdraget stor verdi for
friluftsinteressene. Styringsgruppen foreslår at vassdraget tas inn i verneplanen.
Høringsuttalelsene og NVEs vurdering og anbefaling.
Tromsø kommune støtter vern av vassdraget. Tromsø fylkeskommune og Troms Fylkeslandbruksstyre
går inn for vern forutsatt at det ikke legges nye restriksjoner på landbruket utover dagens ordning.
Landbruksinteressene vurderes som viktige. Fylkesmannen i Troms går inn for vern av vassdraget, og
har en gjennomgang av verdiene i vassdraget. Tromsøysund skogeierlag kan ikke slutte seg til vern før
det kommer opplysninger om vassdragsvernets betydning. Norges Skogeierforbund går imot vern pga.
manglende kraftpotensial og fordi det er viktige landbruksinteresser i vassdraget.
Reindriftsforvaltningen mener reindriftinteressene må vektlegges i vernevurderingen. Samarbeidsrådet
for Naturvernsaker går inn for vern av vassdraget.
Dokumentasjon fra fylkesmannen underbygger etter NVEs vurdering styringsgruppens konklusjon.
Når det gjelder virkningene av vassdragsvernet, vises det til den generelle delen. NVE anbefaler vern
av vassdraget.

Departementshøringen og departementets tilråding.
Fylkesmannen i Troms går inn for vern av vassdraget.
Departementet tilrår at Straumselva tas inn i verneplanen.

