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Tilråding fra Olje- og energidepartementet av 11. juni 2004, godkjent i statsråd samme dag.
175/3 Østervikelva (V.nr. 175.1Z)
Fylke:
Kommune:
Nedbørfelt:
Urørt natur:
SP-kategori/gruppe:
Nasjonale laksevassdrag:

Nordland
Skånland, Gratangen
95,5 km2
49 %
II/10
-

Østervikelva renner ut i Bogen, på nordsiden av Ofotfjorden. Hovedtrekkene i landskapet er et kupert
skogkledd lavfjellsterreng med mange vann og myrer. Mot øst ligger høye fjelltopper. Øvre halvdel
har relativt mye fall med flere store fosser og lange partier med stryk, mens den siste delen går
gjennom flatere områder med stilleflytende elvestrekninger, delvis med meandrerende partier.
Vegetasjonen er dominert av bærlyngskog, men også rikere arter finnes. Her er spesielt mange vann,
og myr og våtmark har stor utbredelse. Fuglefaunaen er rik og vassdraget har meget godt egnede
biotoper for ender og vadefugl. En rekke rovfugler finnes og flere rødlistede arter er registrert.
En rekke hytter og flere plantefelt finnes. Nedbørfeltet brukes til tradisjonelle friluftsaktiviteter er et av
de viktigste utfartsområdene for folk i regionen. Fiskemulighetene er gode. Viktige samiske interesser
er knyttet til reindrift, kulturmiljøer, kulturminner og landskap. Øvre del ligger innenfor et sentralt
kalvingsområde. Det går viktige drivingsleier på tvers av elveløpet flere steder.
Styringsgruppens vurdering: Store verdier er knyttet til biologisk mangfold. Landskapet er variert, der
elv og vann utgjør en viktig del. Nedbørfeltet er et viktig utfartsområde. Vassdraget er svært viktig for
samiske interesser. Styringsgruppen foreslår at vassdraget tas inn i verneplanen.
Høringsuttalelsene og NVEs vurdering og anbefaling.
Evenes kommune har ingen merknader til verneforslaget, men forutsetter at vern bare gjelde mot
kraftutbygging. Narvik kommune og Nordland fylkeskommune går inn for vern, mens fylkesmannen i
Nordland ikke går inn for vern pga. inngrep og påvirkninger i vassdragets nedbørfelt. Hålogaland
Kraft går imot vern av vassdraget. Samarbeidsrådet for Naturvernsaker går inn for vern av vassdraget.
Reindriftsforvaltningen mener reindriftsinteressene må vektlegges sterkt i vernevurderingen.
Til tross for de inngrep som er gjennomført som fylkesmannen henviser til, har vassdraget til dels
store verneverdier som bl.a. er knyttet til selve vannsystemet. NVE anser ikke inngrepene som så
vesentlig for vassdragets verdi som helhet, og anbefaler vern av vassdraget.
Departementshøringen og departementets tilråding.
Fylkesmannen i Nordland går imot vern av vassdraget.
Evenes kommune har ingen innvendinger mot vern, og Nordland fylkeskommune går inn for vern av
vassdraget.
Departementet tilrår at Østervikelva tas inn i verneplanen.

