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Referat fra samarbeidsmøte mellom Tanavassdragets fiskeforvaltning og Tana kommune 

Tid og sted: 05.12.2011, fra kl. 09:00 – 11:00 ved Tana rådhus.

Til stede: 

Hans Erik Varsi og Kjell Magne Johnsen fra Tanavassdragets fiskeforvaltning.

Anne Smeland og Ida Martine S. Nilsen fra Tana kommune.

Referent: Ida Martine S. Nilsen

På agendaen:

1. Informasjon fra Tanavassdragets fiskeforvaltning mht. årets fiskesesong og annet arbeid i 
forvaltningen.

2. Drøfting av samarbeidsbehov knyttet til forsøpling, regulering av ferdsel og 
tilretteleggingstiltak (fiske/friluftsliv).

3. Kaldbakknes – grense mellom elv og sjø.
4. Vannforskriften – vanndirektivet: fiskeforvaltningens deltakelse i arbeidet i Tana 

vannområde.

Anne startet møtet med å orientere om arbeidet hun gjør med vannforskriften. Herunder ønsket om 
finsk deltakelse i form av å få Utsjok kommune med i vannområdeutvalget, og at et møte med dem 
er under planlegging.

Innspill:

 TF fremmer forslag om å invitere Enare kommune til dette møtet. De kjenner til at Enare har 
opplevde store avløpsutslipp som har ført til Bl.a. at en relativt sjelden fiskeart har dødd ut. 
TF mener derfor det er svært viktig å få Enare med. – Anne følger opp.

 TF har mottatt bekymringsmeldinger/klager fra fiskere om garn som blir brukt i området rett 
nedenfor brua lukter vondt når de tas opp. Garnene er forurenset av avløpsvann. – Anne 
følger opp.

 Hans Erik kommer med et forurensningseksempel fra Nuorgam hvor det er utslipp fra et 
renseanlegg. Utslippet merkes bl.a. i form av vond lukt – Anne følger opp.

Det er helt klart at Tanavassdragets fiskeforvaltning innehar mye fagkunnskaper om 
vannforekomstene i Tana kommune og dermed en viktig ressurs i arbeidet med vannforskriften. Vi 
ble enige om at fylkesmannen skal legge inn sine opplysninger i Vann-nett først og så skal TF se over 
og komme med eventuelle tilføyinger. – TF ansvarlig.

Vi ble også enige om at TF skulle vurdere deltakelse i vannområdeutvalget, eventuelt
arbeidsutvalget. – TF har fått frist til midten av Januar.



Videre diskuterte vi problematikken med forsøplingen langs elven. TF har registrert at det i noen 
tilfeller blir opprettet teltplasser som står hele sommeren og at enkelte fiskere ikke rydder opp etter 
seg når de drar. TF har ryddet en del søppel langs elvebredden samt drevet holdningsskapende 
arbeid hver sommeren. TF informerer om at når våren kommer og vann-nivået i elven stiger, vil 
søppel som er levnet nede ved bredden bli skylt ut i elva. Kommunen uttrykte et sterkt ønske om at 
TF fortsetter å melde om slike tilfeller og det var et felles ønske om å sette mer fokus på forsøpling 
langs elvebredden til sommeren 2012. Samarbeid med Jeger og fiskeforeningen og media kan være 
aktuelt. – Ida Martine ansvarlig for å ta dette videre kommunalt.

Skiltproblematikken langs Tanavassdraget i forhold til fiske og friluftsliv ble også tatt opp som tema. 
Vi kom frem til at det er behov for å oppgradere informasjonen på disse skiltene og at det er ønskelig 
å få tilføyet informasjon fra TF. I den forbindelse ble vi enige om at det skal arrangeres et møte med 
kommunen, TF og SNO om dette. – Kjell Magne er ansvarlig for å initiere og arrangere dette.

I forbindelse med skiltingen kom det frem at TF har stor interesse i rasteplassene rundt om i 
kommunen da disse benyttes en del av fiskerne. Kommunen informerte om at arbeidet med å få 
friluftsområder varig sikret er pågående. – TF skal holdes orienterte. Ida Martine ansvarlig for dette.

Kommunen opplyste om at arbeidet med grensesettingen mellom sjø og elv i Kaldbakknes skal 
behandles. TF opplyste at saken kan komme i konflikt med forskrift for tilreisende fiskere. Dette må 
undersøkes. – Ida Martine ansvarlig for å ta dette opp med Lars Smeland som skal behandle saken.

Innspill:

 Fordi munningen er dynamisk og har endret seg betydelig de siste tiårene, mener TF at 
reguleringsplanen burde revideres og fremmer et forslag om revisjon ca. hvert 15. år.

Når Tanavassdragets fiskeforvaltning har fått opp sin hjemmeside skal Tana kommune legge ut en 
link til denne på sin hjemmeside – Ida Martine ansvarlig.



REGNSKAP FOR BRUKEN AV VILTFONDET I 2011

Kommentarer til regnskapet for 2011: Forbruket over viltfondet i 2011 har vært på omtrentlig samme nivå som 
i 2010 (totalforbruk 70.087 kr). Utgiftene til ettersøk av skadet vilt har også vært noe høyere enn i 2010 
(totalforbruk 58.636 kr.). Det har også vært tilleggsutgifter i 2011 i forbindelse med tiltak mot nærgående elg. 

Det har for 2011 ikke vært utgifter til koordinator for elgjakt, da kommunens ansvar knyttet  til skadeskytinger i 
forbindelse med elgjakta (bla. vakttelefon) ble ivaretatt av kommunens administrasjon v/Utviklingsavdelingen. 

Kjøp av utstyr til ettersøkspersonell (refleksvester og riflelys) er engangsinvesteringer. 

Det ble i 2011 ikke iverksatt særskilte tiltak for å styrke kunnskapene om viltet (f.eks forskningsprosjekter). Det 
er derfor ikke foretatt utbetalinger for denne kostnadsarten, jmf. budsjettet. 

Kostnadstype Kostnadsart Art i 
regnskapet

Budsjett 
(NOK)

Utgifter 
(NOK)

Inntekter 
(NOK)

Balanse pr 1 januar 
2011

117.731,64

Renteinntekter 2011 190000 5.841,-
Fellingsavgift for 2011 170000 86.315,-

Lønn til 
ettersøkspersonell

101030, 
103000
105020

50.000,- 37.808,39

Reise 
(kjøreutgifter)

116080 9.000,- 10.939,25

Telefonordning 113020 2.279,91
Kjøp av utstyr 
(refleksvester)

112000 5.000,- 6.488,8

Godtgjørelse til 
skudd

112030 9.000,-

Ettersøk av skadet 
vilt og fallvilt

Totalt ettersøk 
skadet vilt

64.000,- 66.516,35

Lønn til personell 0,- 7.254,3
Godtgjørelse til 
Jens Bønå-
nærgående elg 

112030 Godkjent 
i egen 
sak

2.000,-

Kjøp av utstyr 112000 0,- 245,6

Utgifter – nærgående 
elg

Totalt nærgående 
elg

0,- 9500

Koordinator under 
elgjakt

---- 0,- 0,-

Momskompensasjon 172910 2.753,6
Tiltak for å styrke 
kunnskapene om 
viltet

50.000,-

Totalt 76.016,35

Balanse per 
31.12.2011

212.641,24



Finnmarkseiendommen
Finnmårkkuopmodat

Tana kommune
Rådhusvn 3

9845 TANA

,01.2012

MOTTATT

3 JAN 701.i

J

SVAR PÅ VEDTAK OM GJENINNFØRING AV 5 KILOMETERS REGELEN

Med hilsen/Dearvvuodaiguin

'14n eW
direktørLv

7,4 vfry—
Einar J. Asbjørrlsen
leder - utmark

postWefomo  
wwwf&o.no 110 .1 f'1VA

01254126.doc 07/06

11/01867 EJA
731.9  0

23'10

r: eja 48204187

Finnmarkseiendommen/Finnmårkkuopmodat (FeFo) viser til vedtak i Tana kommunes Miljø-,
Landbruks- og Utmarksutvalg, sak 54/2011 der Tana kommune ber FeFo gjeninnføre 5
kilometers regelen.

FeFo er grunneier på Finnmarkseiendommen og skal forvalte denne i henhold til
Finnmarksloven (FL), som er vedtatt av Stortinget. Loven skiller mellom rettigheter for
personer som bor i en kommune (§22), i fylket (§23) og adgang for personer som bor utenfor
Finnmark (§25), og gir FeFo anledning til å innskrenke adgangen i utnyttelse av de fornybare
ressursene (§27) dersom hensynet til ressursen tilsier dette. FeFo kan ikke regulere av
hensyn til hvor langt en ressurs befinner seg fra nærmeste vei (jf tidligere "5-kilometers
sone" for utlendinger), ei heller kan FeFo skille mellom adgang for nordmenn bosatt utenfor
Finnmark og utlendinger.

Innen forvaltning av fornybare ressurser som småvilt og innlandsfisk, arbeides det for å bedre
kunnskapen om ressursutnyttelsen på et lokalt nivå i Finnmark. Dette gjøres ved at det blant
annet stilles krav til jegere og etter hvert sportsfiskere om fangstrapportering og aktivering
av kort. økt kunnskapsgrunnlag vil gi FeFo bedre forutsetninger for å forvalte de fornybare
ressursene på Finnmarkseiendommen på en bærekraftig måte, til beste for innbyggerne i
fylket og i tråd med lovverket.
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FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÂRKKU FYLKKAMANNI
Miljøvernavdelingen Birasgåhttenossodat

Direktoratet for naturforvaltning

Postboks 5672 Sluppen
7485 Trondheim

Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato
2010/14622-50 31.05.2011 Sak 2011/2047 21.10.2011

Ark 442.0

Saksbehandleddirekte telefon: Paul A. Nilsen Lutnæs - 78 95 03 65

M OTTATT

26 OKT 2011

Når det gjelder jaktområde for grågås, viser vi til argumentasjonen i vår tilbakemelding til
direktoratet på forskrift om jakt- og fangsttider datert 01.02.2011. Den utvidelsen som
direktoratet nå foreslår er etter vår oppfatning hensiktsmessig i Porsangerfjorden. Dersom
målsetningen er å redusere konfliktpotensialet i indre Altafjord og på nordsiden av
Varangerfjorden, bør man imidlertid vurdere om jaktområdet skal utvides noe i disse
områdene.

Postadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Intemett:
Statens hus 78 95 03 00 78 95 03 70 postmottak@fmfi.no www.fylkesmannen.no/Finnmark
9815 VADSØ

Svar på høring om revisjon av forskrift om jakt - og fangsttider samt
sanking av egg og dun for perioden 1. april 2012 - 31. mars 2017

Vi viser til Direktoratet for naturforvaltning sitt høringsbrev datert 31.05.2011. Fylkesmannen i
Finnmark har følgende innspill:

Grågås
Vi mener at Fylkesmannen bør ha mulighet til å åpne for tidligjakt 15 dager før ordinær
jaktstart, slik at jakta best mulig kan tilpasses lokale behov og utfordringer. Vi ser imidlertid
ikke behovet for at Fylkesmannen skal angi hvilke timer i døgnet tidligjakta kan foregå, siden
lokale jegere vil være de beste til å bedømme dette.

Fiskemåke
Forsknings- og overvåkingsdata kan tyde på at bestandsutviklingen for fiskemåke ikke
nødvendigvis er den samme i Sør- og Nord-Norge. Før fiskemåken tas ut av listen over
jaktbare arter, bør dette undersøkes nærmere. Dersom man konkluderer med at arten tåler
beskatning i nord, mener vi at fiskemåke fortsatt bør være en jaktbar art i Nord-Norge, og en
art man kan plukke egg av. Enkelte steder i Finnmark er det fortsatt en viss tradisjon for
eggplukking av fiskemåke.



Gaupe
I vår tilbakemelding til direktoratet på forskrift om jakt- og fangsttider datert 01.02.2011
argumenterte vi for at jakttiden på gaupe skulle endres tilbake til det den var tidligere, dvs.
jakt ut april måned, i alle fall i rovviltregion 8 (Finnmark og Troms). Vi registrerer at dette ikke
er ute på høring, men fastholder vår argumentasjon om at lengre jakttid er et viktig
virkemiddel for å nå målsetningeni den nasjonale rovviltpolitikken om at lisensfelling og
kvotejakt skal være hovedvirkemiddelet i regulering av bestandene.

Basert på data om drektighet og fødselstidspunkt fra forskningsprosjektet Scandlynx, som
har forsket på gaupe i Troms og Finnmark over flere år, mener vi det er uproblematisk å jakte
på gaupe ut april måned. Gjennomsnittlig fødselstidspunkt for gauper i Troms og Finnmark er
5. juni (n=15). Den tidligst registrerte fødselen i nord har vært 30. mai, og i Norge 19. mai.
Parringa hos gaupe skjer vanligvis rundt 25. mars, og drektighetsperioden er i snitt 70 dager
Jakttid på gaupe ut april måned betyr at jakta kun overlapper med den første tredjedelen av
drektighetsperioden.

Gaupejakta i Finnmark foregår i stor grad ved sporing og innringing på snø, uten bruk av
hund, så jakt i april vil ikke medføre nevneverdige forstyrrelser på annet dyreliv.

Fylkesmannen har ingen merknader til de øvrige endringsforslagene i forskriften.

Med hilsen

Bente Christiansen Paul A. Nilsen Lutnæs
fylkesmiljøvernsjef seksjonsleder

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift.
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KLIMA OG
FORURENSN INGS.
DIREKTORATET

Plan og veg - Øst-Finnmark
V/Lars Gunnar Berg
Postboks 1403
8002 BODØ

Dato: 25.11.2011
Vår ref.: 2011/1763 572.1

Deres ref.:

Saksbehandler: Per Erik Jo-hansen, telefon: 22 57 37 52

MOTTATT

-1 El,S 2,011

Kopi av  brev

OG
FC. RL31::ENSNIINGS-
Di=cr;ATET

Klima- og forurensningsdirektoratet

Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo

Besøksadresse: Strømsveien 96

Telefon: 22 57 34 00

Telefaks: 22 67 67 06

E-post: postmottak@klif.no

Internett: www.klif.no

Tilbakemelding på sluttrapport og avslutning av lokalitet 2025001 - Statens vegvesen
(grustak) Skiippagurra gnr/bnr/fnr 38/1/15, Tana kommune

Klima- og forurensningsdirektoratet har vurdert overvåkningen av massetak i
Skiippagurra som tilfredsstillende gjennomført. Vi avslutter derfor
grunnforurensningssaken.

Klima- og forurensningsdirektoratet viser til pålegg av 2. desember 2003 og sluttrapport
av 23. november 2011.

Bakgrunn
Statens vegvesen har tidligere deponert anleggsavfall i massetaket i Skiippagurra.
Avfallsmengdene som er funnet er relativt begrenset, men det kan ikke utelukkes at det
finnes nedgravd avfall andre steder i massetaket. Miljøtekniske grurmundersøkelser utført
av Interconsult påviste ingen forurensning på området og det var derfor ikke behov for
tiltak. På grunn av muligheten for spredning av forurensning til to drikkevannbrønner, ble
det gitt pålegg om overvåkning av grunnvannsbrønnene ved Korselva.

Status i saken
Prøvene fra pumpestasjonen, viser ingen overskridelser av drikkevannsforskriftens
kriterier. I Korselva ble det i enkelte prøver vist overskridelser av drikkevannsforskriftens
kriterier for jern og TOC. Disse overskridelsene ble funnet både oppstrøms og nedstrøms
for massetaket og skyldes trolig naturlige bakgrunnsverdier.

Akutt forurensning: Telefon 110 Organisasjonsnr.: 970 935 657
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Databasen Grunnforurensning
Lokaliteten er registrert med nummer 2025001 i databasen Grunnforurensing. Klif har nå
avsluttet grunnforurensningssaken, og videreført påvirkningsgraden 2 (liten/ingen
påvirkning med dagens arealbruk) for lokaliteten.

Konklusjon
Klima- og forurensningsdirektoratet har vurdert overvåkningen av massetaket i
Skiippagurra som gjennomført i henholdt til pålegg av 2. desember 2003. Vi anser derfor
grunnforurensningssaken som avsluttet. Dersom områdets arealbruk endres, må det
foretas en ny vurdering av forurensningssituasjonen i området.

Med hilsen

Pc'd
Pål Spillum Per Erik Johansen
seksjonssjef rådgiver

Kopi til:
Tana kommune
Fylkesmannen i Finnmark


