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UTTALELSE REGULERINGSPLAN FOR HERJANGSFJELLET HYTTEGREND 

Styret i Indre Evenes Grunneierlag har behandlet reguleringsplanen for Herjangsfjellet 
Hyttegrend og vil med dette komme med innsigelser til planen med grunnlag i følgende: 
 

• Viktig trekk- og kalvingsmråde for elg 
• Stort press på natur og miljø 
• Forurensningsfare i vassdraget 
• Elveperlemusling i vassdraget 

 
Indre Evenes Grunneierlag ivaretar jakt- og fiskeinteresser for området i Evenes kommune 
som går fra grensen mot Narvik kommune til sjøen i Østervik/Lenvik. Det inkluderer området 
mot Kjølen på nordsiden av E10 og mot Veggfjellet på sørsiden av E10. I hele 
grunneierlagets område drives det småviltjakt og driftsplanbasert storviltjakt. Grenseområdet 
mot Narvik kommune, både på sørsiden og nordsiden av E10, er viktige trekkområder for den 
felles elgstammen i området. Det er derfor viktig at hyttebygging ikke kommer i konflikt med 
dette trekkområdet. Slik det ser ut i flg kartet ligger de to nordligste feltene, Lillehaugen og 
Bonåsen, tett opptil et viktig trekkområde for elg som vandrer mellom vårt område og det som 
forvaltes av Herjangen Storvald. Området er også et viktig kalvingsområde for elgen. Vi ber 
derfor om at disse feltene ikke blir tillatt utbygd slik at elgstammen kan opprettholdes på det 
nivå vi har i dag.  
 
På vedlagte kartutsnitt er trekkområdet for elg illustrert både i området der hyttegrenda 
planlegges og inn mot området til Indre Evenes Grunneierlag. Som det fremgår av 
kartutsnittet er også et område mot grensen til Evenes kommune viktig for elgvandringen 
mellom nord og sørsiden av E10. Selv om den aktuelle hyttegrenda ikke direkte berører 
grenseområdet mot Evenes kommune vil vi be om at man for fremtiden er restriktiv for å 
tillate hyttebygging i dette området. Gjør oppmerksom på at dette er tatt hensyn til i 
arealplanen som Evenes kommune nylig har vedtatt. Det vil derfor være svært uheldig om 
Narvik kommunen vedtar en reguleringsplan som ”ødelegger” for de grep som er gjort i 
Evenes kommune for å ivareta hensynet til trekkveiene for elgen. 
 
Ut fra det som fremkommer av kartet planlegges hyttegrenda nært til Storelva/Gåsvatnet/ 
Skallvatnet som er en del av det samme vassdraget (Østervikvassdraget) som Indre Evenes 
Grunneierlag forvalter. Dette vassdraget er et av Nordlands beste ørretvassdrag og det er 
derfor viktig å ta godt vare på det med tanke på den verdi det har for fiske, friluftsliv og 
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rekreasjon. Den inngripen man eventuelt gjør nå vil ikke kunne reverseres og det er derfor 
svært viktig at man er bevist dette og opptrer med forsiktighet slik at det ikke oppstår en 
uopprettelig skade. En stor konsentrasjon av hytter på et område som allerede har forholdsvis 
mange hytter vil skape et økt press på naturen og miljøet i et større område rundt hyttefeltene. 
Vi mener derfor det vil være viktig å begrense utbyggingen og ønsker at antall hytter 
reduseres kraftig. Hyttegrenda ligger også tett inntil vassdraget og det vil kunne få uheldige 
konsekvenser med tanke på forurensning. Vi forutsetter derfor at det blir iverksatt tiltak mht 
utslipp, søppel ol slik at ikke vassdraget forringes.  
 
I vassdraget har den sjeldne og utryddingstruede elveperlemuslingen blitt observert. Den 
vokser langsomt og kan bli 12-15 cm og er kjønnsmoden ved 20 års alderen og kan bli godt 
over 100 år. Elveperlemuslingen er svært følsom for forurensing og krever helt rent, klart, 
kaldt og raskt strømmede vann med lite kalk. Kalde klare ørretelver hvor vannet ikke blir 
varmere enn 13-14 grader, er i utgangspunktet gode biotoper. Elveperlemusling befinner seg 
også blant rødlisteartene, dvs. truede dyrearter. Et økt press på området med tett hyttebygging 
og dertil økt risiko for forurensning vil kunne føre til at elveperlemuslingen forsvinner fra 
vassdraget siden den er følsom for vannkvalitet og krever helt rent vann.  
 
Skulle det være spørsmål knyttet til dette kan undertegnede kontaktes på mobil 908 92 770 
eller epost Kai.Mathisen@hitos.no. 

 
 

Med hilsen 
 
 
 
Kai Mathisen 
leder 

  

Vedlegg: Kartutsnitt med inntegnede trekkområder for elg 

 

Kopi: - Evenes kommune, Pb. 43, 8539 Bogen i Ofoten  
- Tromsø museum, 9037 Tromsø 
- Fylkesmannen i Nordland, Miljøvernavdelinga, Moloveien 10, 8003 Bodø 
- Fylkesmannen i Troms, Miljøvernavdelinga, Pb. 6105, 9291 Tromsø  
- Herjangen grunneierlag v/Jens D. Olsen, Gammelgårdvegen 39, 9020 Tromsdalen  
- Grovfjord Storvald 
- Grov grunneierlag v/Leif Bendiktsen, Grov, 9446 Grovfjord 



Indre Evenes Grunneierlag 
http://ieg.hitos.no 

 

Kartutsnitt over hyttegrenda med inntegnet trekkområde for elg 

 

 

Kartutsnitt over hele området med inntegnet trekkområde for elg 


