Melåa obj. nr 177/1
Teksten nedenfor er avskrift fra
Innstilling om vassdrag som bør unntas fra kraftutbyggingen, 1971
Avgitt til Industridepartementet av Hovedstyret for Norges vassdrags- og
elektrisitetsvesen.
Objekt nr 164 – Melåvassdraget – Vassdrag nr 751.
A. Verneinteresser.
Verneforslaget er kommet fra distriktet. Følgende to sitater er tatt fra en uttalelse av
Fylkesmannen i Troms, utbyggingsavdelingen:
a. ”Vassdraget med nedslagsfelt er foruten å være beitemark et meget benyttet
friluftsterreng både sommer og vinter for befolkningen på Hinnøyas østre deler.
Forsvarets planer om skyte- og øvingsfelt i området ble av denne grunn avvist og
måtte henlegges.”
b. ”Melåa er meget vakker med gode jakt- og fiskemuligheter. Den ligger sentralt til i
forhold til Harstad by og andre tettsteder i distriktet og er derfor meget verdifull som
utfartsområde for disse.”
Fylkeskonservatoren skriver om området: ”Vassdrag på Hinnøydelen av Troms fylke.
Mellom Harstad og Tjeldsundet og Gullesfjorden/Kasfjorden er det en rekke mindre
vassdrag der det er registrert en god del boplasser, fangstanlegg og andre kulturminner av
vekslende alder. Dette er et område som er av spesielt stor interesse, ikke bare på grunn av
steinalderboplassene innover i strøket og senere tiders fangst- og nomademinner, men
også fordi man her har et område som viser kontakt med den fastboende norske
befolkning ved kysten. Bortsett fra den utbygging som er nødvendig i forbindelse med
vannforsyningen til distriktet, er disse vassdrag derfor fra et kulturhistorisk synspunkt
absolutt fredningsverdige. En er ikke kjent med i hvilken grad det er planer om å utnytte
disse vassdrag til kraftutbygging.”
B. Utbyggingsinteresser.
Det finnes ingen utbygd kraft i vassdraget.
Det er mulig å utnytte fallet fra L. Melåvatn til sjøen. Dette vil gi ca. 24 GWh i kostnadsklasse
II. Det blir i tilfelle sannsynligvis mindre reguleringer i alle fem Melåvann. Staten eier ikke
noe av vannkraften. (Gansvikelv er bygget ut. Dessuten er det et mindre kraftverk i Kasfjord.
Dette til orientering vedr fylkeskonservatorens uttalelse.)
Fylkesmannen skriver om utbyggingsinteressene: ”Vågsfjord Kraftselskap har ervervet
kraftutbyggingsinteressene i vassdraget, men opplyser at det ikke foreligger noen planer for
utbygging da denne ansees uøkonomisk.”

C. Konklusjon.
Hovedstyret vil foreslå at Melåvassdraget blir unntatt fra kraftutbygging.

