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.
213/2 Skillefjordelva (V.nr. 213.2Z)
Fylke:
Kommune:
Nedbørfelt:
Urørt natur:
SP-kategori/gruppe:
Nasjonale laksevassdrag:

Finnmark
Alta, Kvalsund
31,9 km2
Ikke beregnet, feltet har et urørt preg
II/13
-

Skillefjordelva ligger sørvest for Sennalandet med utløp i Skillefjorden. Vassdraget har en rekke vann
av ulik størrelse i høydelaget 250-500 moh. Berggrunnen er variert og sammensatt med grunnfjell som
har innslag av olivin og skifer. Dalsidene er steile ved utløpet, men blir gradvis slakere oppover dalen.
De mange vannene med strykpartier mellom, danner kontrast til blokkhavene og svabergene omkring.
Elva har anadrom laksefisk med stor referanseverdi, og regnes som Finnmarks beste sjøørret elv.
Vegetasjonen følger variasjonen i bergartene. I fjellet dominerer kreklinghei og blokkmark. I
rasmarkene oppover hoveddalen er det en artsrik flora med krevende planter. Langs elva vokser frodig
flommarkskog med særlig stor tetthet av spurvefugl. Fjære- og strandeng området ved utløpet er viktig
raste-, beite- og hekkeplass for ender og vadefugl. Artsmangfoldet er relativt stort med flere krevende
arter.
Vassdraget er nesten uten inngrep og preges av urørthet. Det ligger noen hytter i feltet. De viktigste
bruksområdene knytter seg til jakt og fiske der sportsfiske er den klart viktigste aktiviteten. Området
har varierte kulturminner etter ulike etniske grupper og spesielt mangesidig samisk bruk over et langt
tidsrom. For reindriften er feltet kalvingsland og viktig for vår- og sommerbeite.
Styringsgruppens vurdering: Vassdraget har et spenn fra middels til meget store verneverdier. For
biologisk mangfold er det knyttet verdier til vannsystemet i hoveddalsføret og de sørvestlige delene av
feltet. Skillefjordelva er et meget godt sjøørret vassdrag. Det er store friluftsinteresser i vassdraget,
særlig knyttet til fiske, og betydningen for reindrift og øvrige samiske interesser er stor.
Styringsgruppen foreslår at vassdraget tas inn i verneplanen.
Høringsuttalelsene og NVEs vurdering og anbefaling.
Alta kommune, fylkesmannen i Finnmark og Samarbeidsrådet for Naturvernsaker går alle inn for vern
av vassdraget. Reindriftsforvaltningen mener reindriftsinteressene må vektlegges sterkt i
vernevurderingen.
NVE viser til styringsgruppens vurdering og høringsuttalelsene, og anbefaler vern av vassdraget.
Departementshøringen og departementets tilråding.
Det har ikke kommet uttalelser til NVEs innstilling.
Departementet tilrår at Skillefjordelva tas inn i verneplanen.

