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177/4 Sneiselva (V.nr. 177.73Z)
Fylke:
Kommune:
Nedbørfelt:
Urørt natur:
SP-kategori/gruppe:
Nasjonale laksevassdrag:

Nordland
Lødingen
30,4 km2
93 %
I/5
-

Sneiselva ligger sør på Hinnøya med utløp ved Sneisa ytterst i Haukfjorden. Landskapet er variert,
med høye tinder og brede daler. De ytre delene har mer avrundete former. Selve vassdraget varierer
mellom rolige partier og partier med mye fall. Ved Sneisvatnet ligger et godt utviklet delta, og
nedenfor vatnet ligger et tynt dekke av marine sedimenter. Vassdraget har bestander av laks, sjøørret
og sjørøye. Vegetasjonen domineres av næringsfattig lyngbjørkeskog med røsslyng og spredte furuer.
Mer næringskrevende arter finnes stedvis. Langs elvene vokser frodige kantsoner i veksling med åpne
stein og sandbredder. Vassdraget har mange gode biotoper for vadefugl, andefugl og storlom. En
rekke områder er egnet for klippehekkende rovfugl. Rødlistede arter er registrert.
Ved utløpet er det vei og spredt bebyggelse. Skogsbilvei går opp til Sneisvatnet. Ellers er hele
Norddalen og Sørdalen uten inngrep, noe som er uvanlig i lavlandet. Friluftsinteressene er store og
vassdraget blir mye brukt til turer hele året. Vassdraget er det lakse- og sjørøyevassdraget i Lødingen
som blir mest brukt av lokalbefolkningen. Viktige samiske interesser er knyttet til kulturmiljøer,
kulturlandskap og kulturminner. Mange tidligere inngrep på Hinnøya har redusert mulighetene til å
drive reindrift. Distriktet er likevel arbeidsintensivt og åpne drivingsleier er viktige. Dalbunnen brukes
som trase for flytting mellom vinter- og vårbeiteområdene. Vestlige deler er kalvingsland.
Styringsgruppens vurdering: Verdien er knyttet til urørthet. Hele 93 % av feltet ligger mer enn 1 km
fra inngrep. Landskapet viser stor variasjon, og det er store reindriftsinteresser. Styringsgruppen
forslår at vassdraget tas inn i verneplanen.
Høringsuttalelsene og NVEs vurdering og anbefaling.
Lødingen kommune, Nordland fylkeskommune og fylkesmannen i Nordland går inn for vern av
vassdraget. Hålogaland kraft går imot vern av vassdraget og viser bl.a. til behandlingen av vassdrag i
området i forbindelse med Verneplan IV. Reindriftsforvaltningen mener reindriftsinteressene bør
inngå som en del av verneformålet, og Samarbeidsrådet for Naturvernsaker går inn for vern av
vassdraget.
Vassdraget var vurdert i Verneplan IV, men ble ikke vernet med henvisning til at andre vassdrag ville
ivareta typeaspektet, og med henvisning til kraftpotensialet.
Når det gjelder Hålogaland Krafts merknader, vil NVE vise til at forutsetningene for vern av vassdrag
er endret av Stortinget, og at konklusjonene fra de foregående verneplanvurderingene ikke
nødvendigvis fortsatt har gyldighet.

NVE er av den oppfatning at hensynet til verneverdiene og vassdragets urørthet tilsier at disse forhold
må vektlegges foran utbyggingspotensialet, og anbefaler vern av vassdraget.
Departementshøringen og departementets tilråding.
Nordland fylkeskommune og fylkesmannen i Nordland går inn for vern av vassdraget.
Departementet tilrår at Sneiselva tas inn i verneplanen.

