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211/3 Sør-Tverrfjordvassdraget (V.nr. 211.32Z)
Fylke:
Kommune:
Nedbørfelt:
Urørt natur:
SP-kategori/gruppe:
Nasjonale laksevassdrag:

Finnmark
Loppa, Kvænangen
31,9 km2
Ikke beregnet, feltet har et urørt preg
-

Sør-Tverrfjordvassdraget ligger på Bergsfjordhalvøya, drenerer mot nord, og har utløp i SørTverrfjord, en liten sidearm til Langfjorden. Vassdraget drenerer høye fjellmassiver som i sør når over
1000 moh. I dette området ligger Langfjordjøkelen. Det brepåvirkede feltet tilhører sørlige del av
Vest-Finnmarks kystregion som er rik på små og store mellomstore vann. Berggrunnen består av
gabbro og gneis som er relativt sterkt oppsprukket og store raskjegler og rasskråninger ligger på begge
sider av dalføret. Indre del er dominert av resente former og aktive prosesser knyttet til brerandsonen
foran breutløperen fra Langfjordjøkelen. Mellom vannene i hoveddalen går elva i stryk. Vassdraget er
et sjørøye vassdrag og har anadrom fisk. Vegetasjonen er overveiende fattig, der lynghei dominerer.
Dalbunnen har relativt mye myr. Spredt bjørkeskog vokser i dalsidene i nedre del. Feltet er viktig for
enkelte våtmarksfugl. Flere arter vadefugl hekker. Tettheten og mangfoldet av spurvefugl er stor.
Enkelte rovfuglarter hekker eller bruker området. Kontrastene mellom breen og brerandsonen innerst i
dalen, dalføret og utløpet i fjorden er store. Vassdraget utgjør en helhet der elva har en viktig funksjon.
Det er litt bebyggelse i nedre del. Oppover i dalføret er feltet helt uten inngrep. Vassdraget er svært
viktig for friluftslivet. Sportsfiske er attraktivt, men feltet brukes også til turer og småviltjakt.
Styringsgruppens vurdering: Vassdraget har store verdier knyttet til både biologisk og geologisk
mangfold. Landskapsformene er typisk for regionen og vassdraget har et urørt preg der elva inngår
som en viktig del. Dette er en type kystvassdrag som er dårlig dekket i tidligere verneplaner.
Styringsgruppen foreslår at vassdraget tas inn i verneplanen.
Høringsuttalelsene og NVEs vurdering og anbefaling.
Loppa kommune går med visse forbehold inn for vern av vassdraget. Fylkesmannen i Finnmark går
inn for vern. Norges Skogeierforbund går imot vern pga manglende utbyggingspotensial.
Reindriftsforvaltningen mener reindriftsinteressene må vektlegges sterkt i vernevurderingen.
Samarbeidsrådet for Naturvernsaker går inn for vern av vassdraget.
NVE er av den oppfatningen at kommunens interesser i plansammenheng ikke nødvendigvis vil være i
konflikt med vern av vassdraget. NVE viser til styringsgruppens vurdering og anbefaler vern av
vassdraget.
Departementshøringen og departementets tilråding.
Det har ikke kommet uttalelser til NVEs innstilling.
Departementet tilrår at Sør-Tverrfjordvassdraget tas inn i verneplanen.

