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185/3 Nykvågvassdraget (V.nr. 185.71Z)
Fylke:
Kommune:
Nedbørfelt:
Urørt natur:
SP-kategori/gruppe:
Nasjonale laksevassdrag:

Nordland
Bø
10,6 km2
29 %
-

Nykvågvassdraget ligger sør og øst for fiskeværet Nykvåg ca. 55 km vest for Sortland på Langøya i
Vesterålen. Klimaet er maritimt og været domineres av pålandsvind fra sørvest. Kystvassdraget er
preget av et værhardt miljø. Kontrastene er store og området kjennestegnes ved både alpint
fjellandskap og maritime omgivelser. En rekke kvartærgeologiske avsetninger finnes, blant annet en
1,5 km lang endemorene som er blant de eldste i landet. Flere vann utgjør en forholdsvis stor del av
nedbørfeltet. Vassdraget har gode bestander av småvokst ørret og røye. Det er svært lite vegetasjon i
området. Forskjellige former for lyngvegetasjon dominerer, men med til dels betydelige innslag av
lågurt- og småbregnebjørkeskog i indre deler. Også kalkkrevende arter finnes. Fuglefaunaen er relativt
variert, med innslag av typiske marine arter. Et fuglefjell ligger nær Nykvåg. En rekke rødlistede
rovfuglarter hekker.
Ved Nykvåg er det bebyggelse og jordbruk. I tillegg finnes granplanting og noen hytter. Totalt sett er
inngrepene få. Feltet blir brukt som turområde; jakt, fiske og bærplukking er de vanligste aktivitetene.
Styringsgruppens vurdering: Vassdraget har en eksponert beliggenhet ut mot havet i Vesterålen.
Landskapet domineres av fjell, kvartære avsetninger og vann. Det er meget store geologiske og
biologiske verdier knyttet til vassdraget, og det kan styrke verneplanens representativitet av
kystvassdrag. Styringsgruppen foreslår at vassdraget tas inn i verneplanen.
Høringsuttalelsene og NVEs vurdering og anbefaling.
Nordland fylkeskommune og fylkesmannen i Nordland går inn for vern av vassdraget. Norges
Skogeierforbund går imot vern pga. manglende kraftpotensial. Samarbeidsrådet for Naturvernsaker går
inn for vern av vassdraget. Direktoratet for naturforvaltning nevner Nykvågvassdraget som et av
kystvassdragene som bør vernes.
Vassdraget var vurdert i Verneplan IV, men ble ikke vernet med henvisning til interessene som var
knyttet til forsøksvirksomhet med havbeite. Etter hva NVE er kjent med, er dette ikke lenger en aktuell
utnyttelsesform, og anbefaler vern av vassdraget.
Departementshøringen og departementets tilråding.
Nordland fylkeskommune og fylkesmannen i Nordland går inn for vern av vassdraget.
Departementet tilrår at Nykvågvassdraget tas inn i verneplanen.

