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156/2 Glomdalselva (V.nr. 156.CD0)
Fylke:
Kommune:
Nedbørfelt:
Urørt natur:
SP-kategori/gruppe:
Nasjonale laksevassdrag:

Nordland
Rana, Rødøy, Meløy
214,0 km2
61 %
-

Glomdalselva munner ut i Langvatnet, nord for Ranafjorden. En stor del av vassdraget ligger mellom
østre og vestre Svartisen, og breen henger i dalsidene. Høyeste punkt er Istinden, 1572 moh.
Kontrastene er store. Glomdalen er et av Norges viktigste karst- og grotteområder. Området viser stort
mangfold av aktive glasialgeologiske prosesser. Løsmassedekket er generelt sparsomt, men dalførene
har breelv- og breelvavsetninger. Elveløpet er variert. Glomådeltaet, ved utløpet av elva, er et aktivt
breelvdelta som drenerer en stor del av Svartisen. Store mengder sedimenter transporteres med elva og
avsettes på deltaet. Nær breene er vegetasjonen mangelfull eller i tidlig etableringsfase. Sørover i
vassdraget blir vegetasjonen rikere. I Glomdalen vokser bjørkeskog med høgstauder og med innslag av
mer varmekjære arter. Ved Fisktjørna vokser gammel skog av nasjonal verdi. Karstlandskapet gir rike
botaniske forhold. Glomådeltaets verdi for fuglelivet er av regional/nasjonal betydning. Dette er en av
de viktigste innlandshekkelokaliteter for våtmarksfugl i trekkfunksjonen for Saltdistriktet, særlig som
rasteområde under vårtrekket. Flere rødlistede fuglearter hekker eller har rasteområde i feltet.
De nordlige delene ligger innenfor Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. I sør ligger Glomådeltaet
landskapsvernområde og Fisktjønnmoen naturreservat. Begge er knyttet til våtmark og aktive
prosesser som styres av forhold lenger nord. Helheten i vassdraget, fra tidlig biologisk innvandring i
nord, aktive prosesser og aktiv utvikling av våtmark og deltaområder med tilhørende biologisk
aktivitet, gjør feltet særlig verdifullt som helhetlig vassdrag. Det store mangfoldet gjør nedbørfeltet til
et attraktivt friluftsområde med variert bruk. Området er også viktig for reindriften, alle årstidsbeiter er
representert. Mange og viktige drivingsleier krysser både hovedelva og sideelvene.
Styringsgruppens vurdering: Store deler av vassdraget er vernet etter naturvernloven. Vassdraget
spenner over en stor høydegradient og rommer et helhetlig landskapsbilde. Mangfoldet knyttet til
aktive prosesser og biologi er meget stort. Friluftsinteressene er store. For å sikre vassdragets helhet
foreslår styringsgruppen at vassdraget tas inn i verneplanen.
Høringsuttalelsene og NVEs vurdering og anbefaling.
Rana kommune og Rødøy kommune går imot vern. Nordland fylkeskommune går også mot vern,
mens fylkesmannen i Nordland går inn for vern. Rødøy-Lurøy kraftverk og Salten Kraftsamband
ønsker ikke vern av sidevassdraget Tverråga. Salten Friluftsråd og Samarbeidsrådet for
Naturvernsaker går inn for vern, mens Reindriftsforvaltningen mener reindriftinteressene må
vektlegges sterkt i vernevurderingen, men påpeker også at vern etter naturvernloven kan være et
alternativ.
Rana kommune går imot vern og viser til en mulig framtidig bygging av gassrørledning. NVE er av
den oppfatning at vassdragsvern ikke nødvendigvis vil være til hinder for lokalisering av en eventuell
gassrørledning i dette området.

Statkrafts konsesjon for Melfjordutbyggingen er ikke lenger aktuell for gjennomføring. NVE legger
vekt på dette forholdet, men anser ikke dette som et forhold som tilsier at vassdragene må tas med i
verneplanen. Styringsgruppen har vurdert vassdragene individuelt på grunnlag av at vassdragene er
ulike både når det gjelder verneverdier og størrelse, og NVE er enig i den framgangsmåten.
NVE legger avgjørende vekt på at vassdraget har vesentlige verneverdier og anbefaler vern av
vassdraget.
Departementshøringen og departementets tilråding.
Rødøy kommune, Nordland fylkeskommune og Landssammenslutninga av vasskraftkommuner går
mot vern av vassdraget.
Fylkesmannen i Nordland går inn for vern.
Departementet tilrår at Glomåga tas inn i verneplanen.

