Objekt nr 164/3 Villumselva
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. 156
SKUORTAVATNA/VILLUMSVATN
Vassdr. Nr. 698
Fylke:
Kommune:
Nedbørfelt:

Nordland
Fauske, Saltdal
57 km2 (34 + 23) 7 % og 4 % sjøareal.

Elvene kommer fra fjellområdet sør for Langvatnet og drenerer nordover. Skuortavatnas høyde over
havet er 702 m og 680 m, Villumsvatnet 650 m. Villumselva har utløp i Langvatnet, 5 km vest for
Sulitjelma, mens elva fra Skurtavatna har utløp 7 km lengre vest i dalen i Skjønståelva. Fjellområdet er
preget av iserosjon og undergrunnens strukturlinjer. Berggrunnen består av granitt i vest og skifer i
øst.
Det er ingen inngrep i feltet med unntak av gruver i nordøst ved Furuhøgda, disse er for øvrig nedlagt.
Området er vanskelig tilgjengelig, men nås lettest via sti fra Jakobsbakken i øst og fra Grønli i nord.
Til disse steder går det bilveg.
Kraftpotensial: 50 GWh (II B)
De tre vatna inngår i en plan for utbygging av det 520 m høye fall mellom Villumsvatn og Langvatn.
Avløpet fra nedre Skuortavatn overføres til Villumsvatn. Alle vatna, øvre og nedre Skuortavatn og
Villumsvatn, er antatt regulert ca. 10 m.
Naturvitenskapelige interesser:
Gruvevirksomheten i Sulitjelma har belastet nærområdet i høy grad ved sine inngrep. Objektet
inneholder pga sin uensartede berggrunn lokaliteter av naturvitenskapelig interesse.
Almene naturvern- og friluftsinteresser m.m.:
Fylkesfriluftsnemnda uttaler:
”Med den kraftutbyggingen som har foregått og som fortsatt pågår i Sulitjelmaområdet, vil nemnda
peke på behovet for å spare noen uberørte vassdrag, og ikke minst spare en del uberørte fjellområder.
Presset på fjellområdene i Sulitjelmaområdet vil øke sterkt i de kommende år i og med vegtilknytting
til Fauske og følgelig lettere adkomst bl.a. fra Bodø området.
Ved vurdering av Skuortavatna/Villumsvatn er det etter nemndas mening vesentlig å se vatna i
sammenheng med den utbygging som til nå har gått for seg i Sulitjelma.”
Fylkets elektrisitetskontor opplyser at utbyggingsinteressene i Skuortavatn/Villumsvatn ikke skulle
være av stor betydning og mener vern bør komme på tale tatt i betraktning den sterke utbygging av
Sulitjelmavassdraget.
I/S Sulitjelmakraft anfører at det vil være av interesse å vurdere regulering av vatna ved utbygging av
Sjønstå kraftverk.
Reindriftsnæringen har interesser i nedbørfeltet.

Utvalgets vurdering:
Objektet tilrås gitt varig vern.

