Målselva obj. nr 196/5
Teksten nedenfor er avskrift fra
St.prp. nr. 4 (1972-73). Om verneplan for vassdrag
Dette er daværende Industridepartementets tilråding av 5. mai 1972, som ble godkjent
ved kongelig resolusjon samme dag.
Objekt nr. 181.
MÅLSELVVASSDRAGET OVENFOR SAMMENLØPET MED BARDUELV – VASSDRAG
NR. 791.
Objektet kan gi 250 GWh i kostnadsklasse II A.
Kontaktutvalget foreslår under henvisning til nærmere angitte verneinteresser og til behandlingen av
saken i Stortinget, at vassdraget varig unntas fra kraftutbygging.
Hovedstyret viser til Stortingets behandling av saken og slutter seg til forslaget om å unnta
Målselvvassdraget ovenfor sammenløpet med Barduelv fra kraftutbygging. Likevel ønsker
Hovedstyret å uttale at Rosta må kunne overføres til Devdesjav’ri (Dødesvatn). Etter Hovedstyrets syn
kan denne overføringen gjennomføres uten merkbare virkninger på naturen og med liten virkning på
vassdraget nedenfor.
Troms fylkes kraftforsyning er enig i Hovedstyrets forslag.
Statens Naturvernråd og Statens Friluftsråd gjør oppmerksom på at Hovedstyrets forslag om
overføring av Rosta klart er i strid med de vedtak som er fattet av Regjeringen og Stortinget ved
behandlingen av konsesjonssøknaden om regulering av Devdeselva.
Tromsø Museum, arkeologisk avdeling opplyser at de har oppgitt ovenfor Kontaktutvalget en liste med
vassdrag som de anser som ytterst verdifulle. Dette var etter museets mening et minimumsmål for hva
man fra kulturforskning og – bevaringsside må holde på i fremtiden. Når dette målet ikke er oppfylt i
Kontaktutvalgets rapport, har museet valgt å bøye av. Men å godta Hovedstyrets innstilling vil være å
akseptere ubotelig skade på kulturminner og kulturlandskap og utradering av noen av de siste områder
i Europa hvor den naturlige ramme om fortidens liv og kultur er bevart uforandret. Helt konkret
gjelder dette Saltfjellområdet, Målselvvassdraget og Reisavassdraget blant de av Hovedstyrets
foreslåtte endringer. Museet sier også at samme forhold gjør seg gjeldende for Øvre Barduvassdraget
som er foreslått vernet av Hovedstyret, men ikke av Kontaktutvalget og dessuten Kautokeinovassdraget.
Den Norske Turistforening er enig med Kontaktutvalget i at vassdraget gis varig vern. Ut over de
inngrep som allerede er foretatt, reguleringen av Devdesjav’ri og overføringen av nedslagsfeltet fra
Dividalen til Altevatn, må området ikke ytterligere utbygges. Overføringen av Rostaelva til
Devdesreguleringen som er foreslått av NVE, kan etter Turistforeningens syn ikke godtas av hensyn til
Dividalen nasjonalpark og det omliggende friluftsområde. Turistforeningen viser til at det var
Stortingets forutsetning for den gitte konsesjon til reguleringen av Devdesjav’ri at ytterligere inngrep
ikke skulle foretas.
Målselv kommune gir sin fulle tilslutning til Kontaktutvalgets vurdering av at Målselvvassdraget varig
unntas fra kraftutbygging, av hensynet til verneinteressene i området.
Balsfjord kommune tilrår Gabrielsen-komiteens innstilling (som er sammenfallende med
Kontaktutvalgets forslag), så vidt angår Målselvvassdraget.
Fylkesmannen i Troms har i uttalelse til Kontaktutvalget vist til at Stortinget i forbindelse med
konsesjonen for Devdisreguleringen tok avstand fra senere utbyggingstrinn.

Departementet har ikke noe imot varig vern av Målselvvassdraget ovenfor sammenløpet med
Barduelv. Departementet viser til konsesjonssaken for Devdisvatn, hvorunder Stortinget ga sin
tilslutning til en forutsetning om at øvre Målselv skulle unntas fra ytterligere kraftutbygging.

