Sagelva, objekt nr 191/3
Teksten nedenfor er avskrift fra
St.prp. nr 77 (1979-80), Verneplan II for vassdrag.
Tilråding fra Olje- og energidepartementet av 29. februar 1980, godkjent i statsråd samme dag.

OBJEKT NR. II 19.
Sagelvvassdraget, vassdrag nr. 779.
Fylke:
Kommune:
Nedbørfelt:
Kraftpotensial:

Troms.
Salangen
69 km2
50 GWh (III)

Kontaktutvalget foreslår at vassdraget gis varig vern. Det vises til de betydelige naturvern- og
friluftsinteressene i området.
Hovedstyret finner å ville slutte seg til de enstemmige vedtak i fylkets organer om at Sagelvvassdraget
bør konsesjonsbehandles.
Både Næringsutvalg og Fylkesutvalg i Troms går enstemmig inn for at vassdraget bør
konsesjonsbehandles.
Fylkesfriluftsnemnda i Troms viser til at utbyggingsinteressene synes små samtidig som området langs
Sagelvvassdraget sannsynligvis er et av de mest nyttede fjellutfartsområder i kommunen.
Norges Reindriftsamers Landsforening støtter utvalgets tilråding og foreslår varig vern.
Troms Kraftforsyning foreslår at objektet tillates konsesjonsbehandlet.
Statens Naturvernråd og Statens Friluftsråd støtter Kontaktutvalgets forslag om varig vern og mener
at friluftsinteressene alene er så store at en slik avgjørelse kan forsvares. Rådene antar også at det kan
reises spørsmål om en økonomisk lønnsom utbygging er mulig uten at nedre del av Salangsvassdraget,
som er varig vernet, blir berørt.
Departementet tilrår at vassdraget gis varig vern.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Teksten nedenfor er avskrift av NOU 1976: 15 Verneplan for vassdrag
Utredning (Rapport nr. 2) fra kontaktutvalget KRAFTUTBYGGING/NATURVERN.
Utredningen avgitt til Industridepartementet, Miljøverndepartementet og Hovedstyret for NVE
i april 1976.
OBJEKT NR. II 19
SAGELVVASSDRAGET Vassdr. Nr. 779
Fylke:
Kommune:
Nedbørfelt:

Troms
Salangen
69 km2.

Vassdraget har sitt utspring i fjellområdene mellom Salangsdalen og Spansdalen og løper mot vest til
det munner ut i Sagfjorden ved Laberg 3 km fra Sjøvegan.
Hovedkildene er østre og vestre Sagvatn lengst øst i nedbørfeltet. Disse vatn er omgitt av slake
avrundede fjellåser. Berggrunnen i området består av skifer og kalkstein. Langs øvre del av vassdraget
finner en morenemateriale og lenger ned leire, sand- og grusavsetninger.
Vassdraget går gjennom Sagvassbotn med myrdrag og litt fjellbjørkeskog i liene. Videre er vassdraget
omgitt av koller og åser med bjørkeskog og en del fururabber.
Hele nedbørfeltet nyttes som beite for rein og husdyr (sau). Langs nedre del av vassdraget er en del
mindre områder med dyrket mark og bebyggelse, og det foregår litt skogsdrift. I Sagvassbotn er det
noen hytter.
Kraftpotensial: 20 GWh
Vassdraget er i fylkesplanen for Troms oppført som utbyggbart.
Naturvitenskapelige interesser:
Zoologiske interesser i myrområdene i Spansdalen.
Almene naturvern- og friluftsinteresser m.m.:
Mindre deler av Sagelva går noen steder i underjordiske løp. I fjellvatna er det relativt bra bestand av
røye. Sagvassbotn er fra gammelt kjent som et meget godt småviltområde. Deler av nedbørfeltet er
også verdifullt som elgbiotop.
Hele nedbørfeltet har fine muligheter for ski- og fotturer og er mye brukt til dette formål av
befolkningen i Salangen. I forbindelse med jakt og fritidsfiske er det også en god del utfart i området.
Utvalgets vurdering:
Utvalget foreslår på bakgrunn av de opplysninger som foreligger at vassdraget gis varig vern.

