Rossfjordvassdraget obj. nr 196/1
Teksten nedenfor er avskrift fra
Rapport utarbeidet av Kontaktutvalget kraftutbygging-naturvern som har hatt til oppdrag å
utarbeide en liste over vassdrag som bør unntas fra kraftutbygging.
Rapporten, datert 30. desember 1970 ble oversendt til Det kongelige departement for industri og
håndverk, Det kongelige kommunal og arbeidsdepartement og Hovedstyret for Norges
vassdrags- og elektrisitetsvesen.
OBJEKT NR 180
Rossfjordvassdraget – Vassdrag nr. 788.
Fylker:
Kommune:
Nedbørfelt:

Troms
Lenvik, Sørreisa, Målselv
188 km2

Vassdraget består av to store vatn, Rossfjordvatn og Finnfjordvatn, som er forbundet ved en kort elv.
Det løper gjennom et bredt og rolig dalføre over eidet fra Rossfjorden til Finnfjordbotn som herfra
dreier østover som et eid over mot nedre del av Målselvdalføret. Den viktigste sideelv er Tårnelv fra
Tårnvatnet. Rundt vatna preges landskapet av gårdsbruk.
Riksveg 855 går gjennom øvre del av vassdraget, og riksveg 856 gjennom nedre del. Avstand til
Finnsnes ca. 10 km, til Bardufoss ca. 35 km.
Gabrielsen-komiteen.
Komiteen behandlet ikke dette vassdraget.
Teknisk utnyttelse
a. Resipientforhold.
Vassdraget mottar en del kloakk fra gårdsbruk og spredt bebyggelse.
b. Vassforsyning.
I forbindelse med generalplan for Lenvik er Tårnvatn og Finnfjordvatn påpekt for mulig fremtidig
vassforsyning til Finnsnesområdet.
c. Vasskraft:
Utbygd vannkraft:
Ingen
Verneinteresser
a.. Naturvern- og friluftsinteresser.
Vassdraget kan utnyttes vesentlig bedre med hensyn til fiske.
b. Naturvitenskapelige interesser.
Mens Rossfjordvatnet inneholder brakkvatn, er vatnet i Finnfjordvatnet ferskt. I Rossfjordvatnet finnes
en sildestamme som sannsynligvis har vært innestengt i lengre tid. Det kan i dag ikke gå fisk inn og ut
mellom Rossfjordvatnet og Rossfjorden, da en steinur stenger passasjen. Sildestammen og det
vekslende fysiske/kjemiske miljø gjør at det knytter seg interesse til dette vassdraget. Spesielt vil
sammenligning av økosystemene i Finnfjordvatnet og Rossfjordvatnet kunne være av interesse.
Undersøkelser i Rossfjordvatnet pågår for tiden.
Utvalgets vurdering.
Utvalget foreslår at vassdraget av hensyn til de alminnelige frilufts- og naturverninteresser, blir varig
unntatt fra kraftutbygging.

