Skogsfjordelva obj. nr 200/1
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 185
Skogsfjordvassdraget på Ringvassøy – Vassdrag nr. 805.
Fylker:
Kommune:
Nedbørfelt:

Troms
Tromsø, Karlsøy
140 km2

Vassdraget renner gjennom et bredt, avlangt skålformet dalføre på Ringvassøy nord for Tromsø hvor
flere mindre elver og dalfører samler seg i det store Skogsfjordvatnet. Fra dette fører hovedvassdraget
ut i Skogsfjorden. Mot sydøst og sydvest er terrenget kupert, og fjellene går opp i ca 900 moh. Mot
nordøst stiger terrenget jevnere opp i 400 moh.
Landskapet er meget variert, og dette sammen med frodig vegetasjon (lauvskog) gir en spesiell
situasjon i forhold til kystbeliggenheten.
Fylkesveg løper gjennom dalføret. Avstanden til Tromsø er ca. 70 km, eller i tid: 1 ½ - 2 timer, (senere
1 – 1 ½ time).
Gabrielsen-komiteen (G 84).
Komiteen behandlet ikke dette vassdraget.
Teknisk utnyttelse
Vasskraft.
Utbygd vasskraft: Ingen
Verneinteresser
a. Naturvern- og friluftsinteresser.
Dalføret er et meget populært friluftsterreng og etterspurt med hensyn til hyttetomter. Vatnet tjener
som drikkevasskilde for en del hytter.
Vatnet er overbefolket med innlandsrøye. For øvrig går det opp litt laks, sjøørret og sjørøye.
Skogsfjorddalen er spesielt særlig skikket som utfarts- og weekendområde (hytteområde) for den
økende bybefolkning i Tromsø. Det er rimelig å vente en øket utnyttelse når forbindelsen til Tromsø
blir bedret. (Sandnessundbrua). Karlsøy kommune har ved vedtekt etter bygningsloven truffet
innledende foranstaltninger med sikte på dette. Fisket kan forbedres vesentlig.
Skogsfjorddalen har, og vil få, stor interesse som friluftsterreng, spesielt for Tromsø.
b. Naturvitenskapelige interesser.
Landskapet langs dette vassdraget er variert med myrer, skog, koller og snaumark, og her finnes en
rekke mindre tilløpselver. Vegetasjonsforholdene veksler fra karrig lyngsmark til urte- og grasrike
bjørkelier.
De to vanligste typer myr er grasmyr og lyngrik kvitmosemyr. Ved Skogsfjordvassdraget er registrert
en spesielt rik flora. – Det er foretatt omfattende studier av 24 felter, hvorav flere må karakteriseres

som meget gode typelokaliteter. Det må også nevnes at forruten ryper, hekker her også flere typer
vadere. Skogsfjordvatnet er av spesiell interesse i så henseende, og her foreligger fredningsforslag på
grunn av at innsjøen brukes som hekkeplass for sangsvaner.
Med sin nære beliggenhet til Tromsø, er dette meget interessante vassdrag med omgivelser høyst
aktuelt som ekskursjonsområde i tillegg til viktig forskningsfelt. Interessen knytter seg kanskje spesielt
til zoologi og botanikk, men med den rikdom man har på innsjøer i Skogsfjordvassdraget, vil dette
ventelig også være av stor interesse for ferskvannsforskning. Skogsfjordvassdraget representerer på
tverrfaglig basis et viktig typevassdrag i en sone med utpreget kystklima.
Utvalgets vurdering.
Utvalget foreslår at vassdraget av hensyn til verneinteressene, særlig de naturvitenskapelige interesser,
blir varig unntatt fra kraftutbygging.

