Sagelva obj. nr 198/1
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
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vassdrags- og elektrisitetsvesen.
OBJEKT NR 184
Sagelva – Vassdrag nr. 796.
Fylker:
Kommune:
Nedbørfelt:

Troms
Balsfjord
102 km2

Vassdraget ligger i et bredt dalføre omgitt av relativt lave åser. Det munner ut i fjorden ved
Storsteinnes og har sitt utspring i flere mindre elver og bekker som samles i Sagelvvatn. Fra og med
Sagelvvatn og ned er landskapet dominert av gårdsbruk med dyrket mark og bilveger. E6 og
kommunal veg går gjennom dalføret.
Hele vassdraget ligger under skoggrensen.
Gabrielsen-komiteen (G 84).
Komiteen behandlet ikke dette vassdraget.
Teknisk utnyttelse
a. Resipientforhold.
Vassdraget har i dag ingen spesiell utnyttelse. Sagelvvatn og elva fra dette og ned mottar kloakk fra
våningshus og sig fra siloer og driftsbygninger på gårdsbrukene omkring. Elva og vatnet er derfor
sterkt forurenset med tilløp til eutrofiering.
b. Vassforsyning.
Opplysninger foreligger ikke.
Verneinteresser
a. Naturvern- og friluftsinteresser.
Sagelvvatnet med bygda rundt gir et karakteristisk kulturlandskap.
b. Naturvitenskapelige interesser.
I dette vassdrag er de naturvitenskapelige interesser først og fremst knyttet til selve Sagvatnet. Denne
innsjøen har vassmasser med høyt næringsinnhold, og det er her et rikt antall grupper bunndyr
representert. Bunnfaunaen danner et viktig næringsgrunnlag for det rike fugleliv ved Sagelvvatnet, og
på zoologisk hold anses dette for antakelig å være den rikeste lokalitet i Troms innland. Det foreligger
forslag om fredning av Sagelvvatnet og myra omkring den sørvestre del av innsjøen i forbindelse med
landsplanen for fuglereservatet.
Ved Sagelvvatnet finnes bergarten Sagvannditt, som ligger helt ned mot selve innsjøen. Området er
også botanisk interessant, med innslag av mer sjeldne planter som ellers ikke forekommer nord for
Bodø. Som myrlandskap betraktet er feltet interessant med skarp avgrensing mellom de ulike myrtyper
og tilstøtende fastmark.
Utvalgets vurdering.

Vesentlig av hensyn til de naturvitenskapelige interesser, foreslår utvalget at vassdraget blir varig
unntatt fra kraftutbygging.

