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Søknad om oppsett av permanent sperregjerde i reindrifta rundt Máskevárri

Vedlegg

1 Kart

Rådmannens forslag til vedtak
Máskejohleahki/ Masjokdalen er et av de viktigste jakt, fiske- og friluftsområdene i Tana. Et 
reingjerde her vil ha store negative konsekvenser for naturverdiene og eksisterende brukere. 
Tana kommune har gjennomført en høringsrunde blant lokale lag og organisasjoner, og det er en 
unison motstand mot gjerdet på grunn av de sterke brukerinteressene i området. 

Kommunen mener hovedproblemet i den aktuelle saken er for høye reintall i reinbeitedistriktene 
lenger vest. Dette gjør at rein fra både distrikt 9 og 13 tvinges mot Máskevárri og 
vinterbeiteområdet til distrikt 7. Det mest effektive tiltaket for å sikre både ressursgrunnlaget for 
reindriftsnæringa og unngå unødig oppføring av reingjerder, vil være å redusere reintallet i 
distriktene med for høye reintall. 

Det planlagte gjerdet vil være et omfattende inngrep i et svært viktig natur- og friluftsområde
med sterke brukerinteresser. Tana kommune slutter seg derfor til fylkesmannens vurdering om 
at tiltaket bør konsekvensutredes, og avbøtende tiltak iverksettes, før gjerdet evt. føres opp 
permanent.

Saksopplysninger
MLU/ KST skal i denne saken komme med en høringsuttalelse til søknad etter reindriftsloven 
om oppsetting av et permanent sperregjerde rundt Máskevárri, i grensa mellom reinbeitedistrikt 
7 og 9. Saken var til behandling i FSK 02.02. som oversendte saken til MLU. MLU behandlet 
saken den 09.02. og fattet følgende vedtak:
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”Tana kommune ber om utsatt høringsfrist. Kommunen ønsker å innhente uttalelser fra 
bygdelag og andre interessenter i kommunen som blir berørt. Høringsuttalelsen fra 
kommunen vil bli avgitt i møte 19. mars.”

Høringsuttalelser fra den kommunale høringen
Det har kommet inn høringsuttalelser fra 13 instanser/ privatpersoner. Hovedtrekkene i 
uttalelsene er gjengitt i tabellen nedenfor.

Tabell 1: Hovedtrekk i høringsuttalelsene
Høringspart/ berørt Hovedtrekk i uttalelsen
Truls Halvari
(sauebonde Hillágurra)

Gjerdet vil være til hinder for sauer som beiter i området. I 
tidsrommet fra 1.juni til 1.oktober skal sperregjerdet være fjernet i 
området fra Hillágurra til krysset mellom traktorveiene til 
Njuorggánjávri og Máskejávri.

Masjok bygdelag v/ 
Hege Mäntyjärvi

”Bygdelaget er sterkt imot at det etableres et permanent 
sperregjerde rundt Maskevarri. (…) Andre bruker av utmarka vil 
bli hindret i fri ferdsel i området, vilt vil ikke kunne bruke sine 
naturlige trekkveier og bli skadet av gjerdet, og miljøet vil bli 
skadet bl.a på grunn av opptråkking langs gjerdet, jfr. Ifjordfjellet.”
Reindriftslovens kap.4, § 27 og 28, må brukes til å løse konflikten 
mellom distriktene.

Ofelaš (politisk liste) v/ 
Janoš Trosten

Det midlertidige gjerdet må ikke gjøres til et permanent gjerde, og 
det midlertidige gjerdet som er oppført, må rives ned. Begrunnelse: 
Andre dyr har alltid hatt livets rett i dette området.

Ottar Wigelius 
(sauebonde Hillágurra)

Aldri problem med rein på eiendommene tidligere, men i år har det 
vært mye rein som følge av at reinen har trukket ned langs gjerdet 
og inn på dyrka mark. Gjerdet trengs ikke.

Reinbeitedistrikt 9 Går i mot gjerdeanlegget, fordi det stenger trekkveien gjennom 
høstbeiteområdet for rein fra distrikt 9, og de gode beitene langs 
Máskejohka/ Masjokelva ikke blir utnyttet. Máskevárri er et 
tvisteområde der beiterettighetene ikke er avklarte. Gjerdet 
overstiger 30 km og utløser derfor krav om konsekvensutredning.

Badje Deanu siida Siidaen er helt imot at det anlegges reingjerder i dette området. 
Gjerdet vil være til stor ulempe for saue- og utmarksnæringer. 
Rypebestanden vil gå ned. Det naturlige elgtrekket blir hindret av 
reingjerder. I området langs Máskejohka/ Masjokelva er det mye 
elg, og gjerdet vil føre til økt beitepress som følge av at de naturlige 
trekkveiene avskjæres. Hovedproblemet er at beitegrensene er satt 
på tvers av reinens naturlige vandringsmønster.

Oddmund Aslaksen Det eksisterende gjerdet er bygd ulovlig og må fjernes straks. 
Gjerdet er bygd som et permanent gjerde før ordinær saksgang er 
gjennomført og før tillatelse er innvilget.

Bygdefolk i Hillágurra
og Båteng
(Uttalelse signert av 55 
personer)

Tilrår at det allerede oppsatte sperregjerdet fjernes snarest. 
Ferdselsårene fra Hillágurra er stengt på 5 ulike steder og begrenser 
tilgangen til ferdsel og bruk av utmarka. Områdene har i
generasjoner vært brukt til jakt, fiske, bærplukking og rekreasjon.

Árbanatjoga ja Gárdaga 
Gilisearvi/ Holmesund 
og Gardak bygdelag

Det midlertidige gjerdet har provosert lokalbefolkningen kraftig. 
Det midlertidige gjerdet er arrogant maktmisbruk og grenser til 
miljøkriminalitet. Det midlertidige gjerdet og et evt. permanent 
gjerde har følgende negative sider: Det stenger stier, går på tvers av
multebærmyrer, myrer er blitt oppkjørt pga oppsetting av gjerdet, 
populære fiskeplasser er ødelagt, jakt og tradisjonell bruk av 
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området er vanskeliggjort, det er vanskelig å utnytte sauebeitet på 
best mulig måte, rypebestanden vil bli redusert og elgens naturlige 
trekk vil bli hindret. I tillegg vil det bli stor terrengslitasje langs 
reingjerdet, jfr Ifjordfjellet. Dagens reinbeitegrenser på Máskevárri 
krysser reinens naturlige trekkveier og bør justeres. 

Tana bondelag Tana Bondelag krever at det omsøkte gjerdet skal konsekvens-
utredes, fordi det er over 30 km. Gjerdet vil ha følgende ulemper:
Det vil være til hinder for sauebeite. Det vil gi terrengslitasje langs 
traseen. Det vil hindre elgens naturlige trekk og være til skade for 
rypa. Gjerdet vil være til stort hinder for friluftslivsinteressene, ved 
at det vil hindre fri ferdsel og være til visuell sjenanse.
En må gjøre noe med hovedårsaken til behovet for gjerder: Et for 
høyt reintall som fører til press på beitegrunnlaget. 

Tana jeger- og 
fiskeforening (TJFF)

TJFF er sterkt imot både permanent og midlertidig sperregjerde 
rundt Máskevárri. Dersom det allikevel vil bli satt opp, må det 
settes opp lenger fra elva, jf. beitepress langs gjerdet på Ifjordfjellet.

Deatnogátte Sámiid 
Searvi

Området er brukt til tradisjonell matauk og inntekt ved elg- og
rypejakt, multeplukking og fiske i vann og elver, og gjerdet vil være 
til hinder for ferdsel knyttet til denne bruken. Gjerdet er et så stort 
tiltak at det krever konsekvensutredning.

Tanavassdragets 
fiskeforvaltning (TF)

TF anbefaler avslag på søknaden om permanent sperregjerde, fordi 
et gjerdeanlegg i området vil være et for omfattende inngrep i et 
særlig viktig natur-, frilufts-, og næringsområde.
Gjerdet vil nedgradere elvas kvalitet som lakseelv, og er et hinder 
for allmenn ferdsel. Dette er med på å forringe Máskejohka som
salgsprodukt for TF.
Styret mener at reindriftas drifts- og bruksform av området ikke er 
endret i forhold til tidligere, og TF kan ikke se at reindrifta nå har 
andre behov i forhold til driftsform før 2011. TF krever at det 
midlertidige sperregjerdet rives innen 15. juni 2012, og at traseen 
ryddes og repareres der det er behov.

Reinbeitedistrikt 7 har hatt et selvstendig møte med de bøndene som har sauer på beite i 
Máskevárri-området. Det er særlig traseen på strekningen Hillágurra – Njuorggánjávri som er til 
hinder for sauenæringa. Det vil bli gjennomført en befaring i området til sommeren for å finne 
praktiske løsninger på dette. Distriktet er inneforstått med at sperregjerdet være fjernet i området 
fra Hillágurra til krysset mellom traktorveiene til Njuorggánjávri og Máskejávri i tidsrommet fra 
1.juni til 1.oktober hvert år.

Leder i distrikt 7, Magne Andersen, tok kontakt med saksbehandler onsdag 07.03. for å gi 
nærmere opplysninger om gjerdet. Årsaken til at det midlertidige gjerdet kommer relativt nærme 
Máskejohka enkelte steder, er at det er satt opp på de tørre rabbene langs Máskejohka for å 
unngå de fuktige partiene lenger inn mot fjellsida. Å sette gjerdet opp i tregrensa vil føre til at 
gjerdet mister funksjonen, fordi det vil fyke igjen etter første snøfall. 

Erfaringene med det midlertidige gjerdet tilsier at det ikke er behov for et gjerde med høyde på 
1,60 m. Gjerdet fungerer som forutsatt med de snømengdene som har vært i vinter. Distriktet ser 
nå for seg at det permanente gjerdet vil bli ført opp med ordinær sauenetting (90 cm netting) i en 
høyde av 1 - 1,20 m over bakken. Distriktet vil at gjerdet skal være til minst mulig ulempe for 
andre brukere av området, og vil sette opp porter alle steder der det er påkrevd av hensyn til 
fiske, vilt og friluftsliv. Dersom det er behov, vil distriktet kunne sette opp ”vippeporter” som 
enkelt kan åpnes og lukkes.
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I møtet med sauebøndene som bruker Máskevárri som beiteområde, torsdag 16.02, kom det 
fram at gjerdet i den omsøkte traseen vil være til nytte for bøndene fra Vestre Seida. Det vil 
hindre sauene deres i å komme helt ned til Máskejohka og dermed komme i konflikt med fiskere 
med evt. hunder. Det har vært episoder der sauer har druknet, fordi de er blitt jagd på elva av 
hunder som ikke er i bånd. Dersom gjerdet skulle plasseres i tregrensa, vil sauebøndene miste 
viktige beiteområder.

Offentlige høringsinstanser og andre
Fylkesmannen har i sin uttalelse til reindriftsadministrasjonen anbefalt at tiltaket må 
konsekvensutredes. Årsaken til dette er at fylkesmannen mener søknader som ligger oppunder 
grensa for konsekvensutredning bidrar til en uheldig uthuling av regelverket, og er i strid med 
intensjonen med KU-reglene. For øvrig er fylkesmannen i mot at det blir gitt tillatelse til et 
permanent gjerde på bakgrunn av det kunnskapsgrunnlaget som er tilgjengelig nå. Årsaken er 
negative virkninger for naturverdiene, en fjellrevlokalitet og Máskejohka som verna vassdrag 
spesielt, tråkk langs gjerdet, jakt, fiske og friluftsliv.

Sametinget har varslet befaring av traseen, fordi det er sannsynlig at det vil være samiske 
kulturminner som ikke er registrert i området. For øvrig skriver Sametinget følgende i sin 
uttalelse: 

”Det omsøkte gjerdet har en lengde på ca 20 km og er planlagt oppført i et 
utmarksområde som er mye benyttet av lokalbefolkningen. Vi er kjent med at det lokalt 
er forskjellige meninger om gjerdet bør bygges. Det vil derfor være viktig å avdekke om 
dette gjerdet vil få konsekvenser for den nevnte bruken. Sametinget anmoder 
reindriftsforvaltningen til å ta hjelp i Sametingets retningslinjer for vurdering av samiske 
hensyn ved endret bruk av meahcci / utmark i Finnmark og søke å involvere alle berørte 
grupper og parter i behandlingen av saken.”

Naturvernforbundet i Finnmark (NVF) har avgitt en egen uttalelse. Innholdet er i hovedtrekkene 
det samme som i de fleste uttalelsene som kom i den lokale høringen: Området er svært mye 
brukt av tradisjonsbærere innen samisk utmarksbruk, av lokale og tilreisende utmarksbrukere og 
friluftsfolk. Det omsøkte gjerdet vil være til hinder for den allmenne ferdselen i området, og vil 
også gi en visuell nedgradering av områdets kvalitet. Gjerdet vil ha negativ innvirkning på rype-
og elgbestanden. Gjerdet vil gi rødreven økt mattilgang og dermed et fortrinn i forhold til den 
sterkt trua fjellreven. NVF reagerer for øvrig på fremgangsmåten i søkeprosessen: En skoggate 
ble hugd og et midlertidig gjerde satt opp, før det ble søkt om tillatelse til gjerdet. Dette gjør at
ingen berørte parter fikk muligheten til å si noe til hverken prosjekt, trase eller utforming. Dette 
mener NVF er uakseptabelt og unødig konfliktskapende.

Bakgrunn:
Det er store natur- og friluftsverdier i området den omsøkte gjerdetraseen vil gå gjennom. Store
deler av Máskejohleahki/Masjokdalen har vært vurdert som aktuelt for vern av løvskog, og
dalen med Máskejohka, er svært mye brukt i sommermånedene. Máskejohka er et av de 
viktigste sidevassdragene for laks i Tanavassdraget og dermed svært viktig for sportsfiskere. 
Máskejohleahki/Masjokdalen og tilstøtende områder er mye brukt av jerv, som er en sterkt truet
art i Norge. Det er registrert en regionalt viktig lokalitet av rikmyr nordøst for Vuolemušláttu 1
km nord for Nuorggánjávri.

Reinbeitedistrikt 7 har i lengre tid hatt problemer med at rein fra distrikt 9 og 13 trekker inn i
Máskevárri-området. På bakgrunn av dette førte distrikt 7 opp et midlertidig gjerde fra 
Hillagurra og ned i Máskejohleahki/Masjokdalen sommeren 2011. Distriktet ønsker nå å bygge 
et permanent gjerde på den aktuelle strekningen i stor grad i samme trasé som det midlertidige 
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gjerdet, men med en forlengelse på 4 km mot nord (nedover Máskejohleahki/Masjokdalen). Det 
er sendt søknad om dette til reindriftsadministrasjonen.

Bakgrunnen for søknaden om et permanent gjerde, er at et midlertidig gjerde er en dyr og
arbeidskrevende løsning. Det planlagte gjerdet er tatt inn i "Distriktsplanen for 2012 — 2016",
med følgende tekst (s 8): "Søke om tillatelse til å bygge et permanent gjerde rundt Máskevarri".
Gjerdetraseen framgår av de to vedlagte kartkopiene, der den er tegnet med henholdsvis svart og
rødt. Traseen er planlagt innenfor distriktsgrensa, bortsett fra sørvestre enden, hvor det er
planlagt at gjerdet skal følge distriktsgrensa.

I kontormøte med leder av distrikt 7, Magne Andersen, mandag 23.01.2012, opplyste han om at
rein fra distrikt 9 nå trekker inn på nordsida av det midlertidige gjerdet. På bakgrunn av dette vil
distrikt 7 sende en tilleggssøknad om en ytterligere forlengelse av gjerdet på 2 km mot nord, til
eksisterende gjerder i Máskejohleahki/Masjokdalen. Denne søknaden ble mottatt av kommunen
tirsdag 24.01.

Det er for øvrig uenighet om grensa mellom de 2 distriktene når det gjelder Máskevárri. Saken 
var oppe til behandling i Indre Finnmark tingrett i august 2011, men saken har ennå ikke fått en 
endelig løsning.

Ressursregnskapene for reindriftsnæringa viser at slaktevekta for reinkalver i distrikt 7 i 
perioden 2005 – 2010 lå 10 – 20 % over gjennomsnittet for distriktene i Karasjok østre og vestre 
sone, jf. http://www.reindrift.no/asset/3523/1/3523_1.pdf. (s 82).

Vurdering
Máskejohleahki/ Masjokdalen er et av de viktigste jakt, fiske- og friluftsområdene i Tana. Et 
reingjerde her vil ha store negative konsekvenser for eksisterende brukere, noe de sterke 
reaksjonene i høringsuttalelsene viser. 

Rådmannen mener hovedproblemet i den aktuelle saken er for høye reintall i reinbeitedistriktene 
lenger vest. Dette gjør at rein fra både distrikt 9 og 13 tvinges mot Máskevárri og 
vinterbeiteområdet til distrikt 7. Det mest effektive tiltaket for å sikre både ressursgrunnlaget for 
reindriftsnæringa og unngå unødig oppføring av reingjerder, vil være å redusere reintallet i 
distriktene med for høye reintall. 

Rådmannen ser at kommunen skal ivareta to hensyn i denne saken. Hensynet til reinbeitedistrikt 
7 som er avhengig av å bruke Máskevárri som vinterbeiteområde, for å kunne drive optimalt, og 
hensynet til de øvrige innbyggerne i Tana og tilreisende som bruker området til jakt, fiske, 
bærplukking og friluftsliv. Det planlagte gjerdet er et omfattende inngrep i et viktig natur- og 
friluftsområde. Det gjør det svært viktig å ta hensyn til naturverdiene og eksisterende bruk av 
området til friluftsliv og utmarkshøsting. 

Slik situasjonen har utviklet seg, mener rådmannen det aktuelle gjerdet er nødvendig for å sikre 
ressursgrunnlaget til reinbeitedistrikt 7. En reduksjon i reintallet i Finnmark gjennom 
tvangsslakting er varslet til høsten, og dersom det blir mindre rein i distriktene lenger vest, vil 
presset mot Máskevárri reduseres. På bakgrunn av dette foreslår rådmannen at det gis en 
midlertidig tillatelse til gjerdet med en tidsbegrensning på 5 år. Det må være mulig å søke om 
forlengelse med 2 år av gangen.

Fylkesmannen og flere av partene i kommunens høring har anbefalt konsekvensutredning, fordi 
gjerdet ligger så nær opptil 30 km (26 – 28 km i terrenget), som er grensa for når det skal 
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vurderes om et reingjerde skal konsekvensutredes, jf forskrift om konsekvensutredninger §§ 3 e 
og vedlegg II. I den aktuelle saken er det så sterke interesser (nasjonalt laksevassdrag, verna 
vassdrag, sterke fiskeinteresser og fjellrev) som blir berørt, at rådmannen mener tiltaket bør
konsekvensutredes, selv om tiltaket ligger under grensa for når det kreves utredning. 

Alternativ til innstillingen:
Nedenfor er to alternativer til innstillingen.

Felles innledning som i innstillingen (de 2 første avsnittene):
Máskejohleahki/ Masjokdalen er et av de viktigste jakt, fiske- og friluftsområdene i Tana. Et 
reingjerde her vil ha store negative konsekvenser for naturverdiene og eksisterende brukere. 
Tana kommune har gjennomført en høringsrunde blant lokale lag og organisasjoner, og det er 
en unison motstand mot gjerdet på grunn av de sterke brukerinteressene i området. 

Tana kommune mener hovedproblemet i den aktuelle saken er for høye reintall i 
reinbeitedistriktene lenger vest. Dette gjør at rein fra både distrikt 9 og 13 tvinges mot 
Máskevárri og vinterbeiteområdet til distrikt 7. Det mest effektive tiltaket for å sikre både 
ressursgrunnlaget for reindriftsnæringa og unngå unødig oppføring av reingjerder, vil være å 
redusere reintallet i distriktene med for høye reintall. 

Alternativ 1:
Tana kommune er kjent med utfordringene knyttet til disponeringen av reinbeitet på Máskevárri,
men på grunn av de store natur- og friluftslivsverdiene i området, anbefaler Tana kommune at
det gis avslag på søknaden om oppføring av et permanent reingjerde rundt Máskevárri.

Alternativ 2:
Slik situasjonen er i dag, ser Tana kommune at det aktuelle gjerdet er nødvendig for å sikre 
ressursgrunnlaget til reinbeitedistrikt 7. En reduksjon i reintallet i Finnmark gjennom 
tvangsslakting er varslet til høsten, og dersom det blir mindre rein i distriktene lenger vest, vil 
presset mot Máskevárri reduseres. På bakgrunn av dette ber Tana kommune om at det gis en 
midlertidig tillatelse til gjerdet med en tidsbegrensning på 5 år. Det må være mulig å søke om 
forlengelse med inntil 2 år av gangen.

Det planlagte gjerdet er et omfattende inngrep i et viktig natur- og friluftsområde. Det gjør det 
svært viktig å ta hensyn til naturverdiene og eksisterende bruk av området til friluftsliv og 
utmarkshøsting. Kommunen anbefaler derfor at tillatelsen gis på følgende vilkår:

1) Gjerdet føres opp i en avstand av minimum 50 m fra Máskejohka og de øvrige vannene 
og vassdragene langs traseen, for å sikre naturverdiene.

2) Gjerdet føres opp i en avstand av minimum 50 m fra den regionalt viktige lokaliteten av 
rikmyr nordøst for Vuolemušláttu, eller inntil eksisterende sti.

3) Antall porter og eksakt lokalisering av portene må fastsettes i nær dialog mellom 
tiltakshaver og kommunen for å ivareta hensynet til vilt, friluftsliv og motorferdsel. 

4) Nye porter skal kunne etableres ved omlegging av motorferdselsløyper eller ved ny 
kunnskap om vilttrekk.

5) Gjerdemateriell skal kjøres ut i terrenget vinterstid for å unngå skade på vegetasjonen.
6) I tidsrommet fra 1.juni til 1.oktober skal sperregjerdet være fjernet i området fra 

Hillágurra til krysset mellom traktorveiene til Njuorggánjávri og Máskejávri.
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Nye distriktsgrenser i Karasjok og Polmak 4ettatt R - 50-k 57/5,,00i

dex, oif

1118 Knrnsjoga OarjjebeaD
KarasjOit vestre

1317 Knräsjoga,Nuortbeallit
Karasjok østre

D13 Siskkit COrgas ,
Lngesduottar

D9øarje-Deatnuh
Tana  Vestire

Reindriftsforvaltningen
ref: Ingolf Balto

Distriktsgrenser
Kommunegrense
Riksveg
Fylkesvei
Kommunalvei
Privatvei
Hoydekurv
Elv
Lita elv
Bekk
Innsjø

Skog
Bebyggelse/by

1:800000
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: K62

Arkivsaksnr: 2012/620-1

Saksbehandler: Anne Fløgstad Smeland

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget 15/2012 19.03.2012

Høring av forslag til midlertidige fiskeregulerende tiltak i den norske delen 
av Tanavassdraget for 2012- Tanavassdragets fiskeforvaltning.

Rådmannens forslag til vedtak
Tana kommune viser til forslag fra Tanavassdragets fiskeforvaltning om endringer i fiskereglene 
i Tanavassdraget for 2012. Med bakgrunn i den kritiske situasjonen for mange laksebestander og 
behovet for å ta hensyn til framtidig ressursutnyttelse, vil kommunen komme med følgende 
merknader: 

1.  Tana kommune støtter forslagene fra TF, med følgende tillegg: 

a) Drivgarnsfisket for 2012 reguleres ved at det innføres en grenseverdi for vannføring. 
Drivgarnfisket stanses ved en vannstand som er lavere enn grenseverdien. Dette 
tiltaket erstatter forslaget om å begrense drivgarnsfisket med ett fiskedøgn per uke i 
fiskesesongen. 

b) I tillegg til foreslåtte tiltak som gjelder stengselsfisket, innføres det en begrensning 
på en-1- joddu per stengsel. 

2. Tana kommune forutsetter at TF fra og med fiskesesongen 2013 vurderer tiltak for en 
mer differensiert forvaltning av fisket på de ulike elvestrekningene, med bakgrunn i 
forskningsresultater om de ulike bestandenes status. Kommunen oppfordrer særlig til å 
vurdere tiltak i sidevassdragene. Situasjonen for laksebestanden i Lákšjohka er særlig 
alarmerende. 

3. Tana kommune vil vektlegge viktigheten av at fiskeregulerende tiltak blir iverksatt i de 
norske delene av vassdraget fra og med årets sesong (2012). Kommunen vil samtidig 
understreke at finske myndigheter må ta ansvar og samtidig innføre tiltak som gjelder de 
finske delene av vassdraget. 
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Saksopplysninger
Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) har sendt på høring et forslag til endring av fiskeregler 
for 2012. Høringsfristen er 27. mars. Høringsinstanser er kommunen, lokale fiskeforeninger, 
rettighetshavernes organisasjoner (Laksebreveiere i Tanavassdraget AL) og lokale 
reiselivsbedrifter. Det fullstendige høringsbrevet er tilgjengelig på hjemmesiden til 
Tanavassdragets fiskeforvaltning:  www.tanalaks.no. 

Status for mange av laksebestandene i Tanavassdraget er kritisk lav. Med bakgrunn i dette 
fremmer TF forslag til fiskeregulerende tiltak på norsk side for 2012. Forslagene er begrunnet i 
Tanaforskriften (forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget), som har som 
overordnet mål at fiskebestandene skal bevares og at forvaltningen skal skje på en bærekraftig 
måte. Framtidig ressursutnyttelse skal sikres. 

De ulike forslagene er hjemlet i øvrige fiskeforskrifter som gjelder Tanavassdraget. Dette 
innebærer at de i etterkant av behandlingen i TF, vil bli oversendt til Miljøverndepartementet og 
Fylkesmannen i Finnmark for videre behandling. 

En nærmere beskrivelse av bestandssituasjonen og de ulike forslagene er gitt nedenfor.

Bestandssituasjonen- laksebestandene i Tanavassdraget
Prinsippet for forvaltningen av laksen er at man etter endt beskatning må ha tilstrekkelig nok 
hunnlaks i de ulike elvene før gyting. Hver elv har sitt produksjonspotensiale, og dette tilpasses i 
forvaltningen gjennom å beregne gytebestandsmål (GBM). Gytebestandsmålet gir et pekepinn 
på hvor mye laks vi bør ha i den enkelte elv etter endt fangst. Målet å sikre maksimal 
bærekraftig avkastning. 

Gytebestanden beregnes med bakgrunn i tellinger av laks, fangst og skjellprøveanalyser. 
Måloppnåelsen bestemmes ved å sammenligne gytebestanden opp mot gytebestandsmålet. 
Resultatene for ulike laksebestander i Tanavassdraget viser at gytebestandene er langt under 
målsettingene (se tabell 1 nedenfor). 

Tabell 1. Måloppnåelse vurdert i prosent (%) av gytebestandsmålet (GBM). Måloppnåelsen bør være på 
100 % for at fisket er bærekraftig. Kilde: Finsk-norsk overvåkningsgruppe for Tanavassdraget. 

Sidevassdrag Måloppnåelse i prosent av GBM 
Máskejohka 64 %
Lákšjohka 20 %
Iešjohka 12 %
Kárášjohka Foreligger ikke GBM, men tellinger viser at 50 % 

av laksen ble fanget. Det er behov for 10-20 
ganger flere hunnlaks for å utnytte potensialet. 

Forvaltningsmyndighetene og forskere vurderer med bakgrunn i dette situasjonen for mange av 
laksebestandene i Tanavassdraget som kritisk lav. Varig svekkelse av laksebestandene og tap av 
enkelte bestander kan være resultatet hvis utviklingen fortsetter.

Siden 1973 og frem til i dag har fiskere i vassdraget samlet inn skjellprøver. Gjennom dette 
prosjektet har det vært mulig å beregne utviklingen av de ulike størrelsesklassene for laks. 
Resultatene fra dette prosjektet har dokumentert negativ utvikling i stor laks, og spesielt på 
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hunnlaks. Selv om antallet storlaks går opp og ned, så er det en tydelig utvikling der antallet 
storlaks har gått ned siden 1973.

Årsaken til situasjonen er at den akkumulerte beskatningen (kyst + Tanafjord + hovedelv + 
sidevassdrag) for enkelte av laksebestandene i Tanavassdraget er så høy som 90 %, for andre 
bestander er den samlete beskatningen oppe i 70 %. Beskatningen av disse bestandene er langt 
over det nivået som bestandene tåler, og er dermed ikke bærekraftig.

Figurene nedenfor viser hvordan beskatningen bør reduseres for eksempelvis Maskejohka, 
Laksjohka og Iesjohka for at fisket skal bli bærekraftig. Effektene ved den akkumulerte 
beskatningen vises ved at jo lenger elven er fra Tanamunningen, jo mindre laks er det i den. 

Side 16



Forslag til endringer i fiskeregler for 2012

Tanavassdragets fiskeforvaltning foreslår med bakgrunn i bestandssituasjonen, følgende 
reguleringer med bakgrunn i gjeldende forskrifter om fisket i Tanaelva:

Forskrift om fisket i Tanaelvas fiskeområde og forskrift om fisket i de norske sidevassdragene og om 
fiskekortpriser i den delen av Tanaelva som ikke danner riksgrense

§ 2 Fiskekort:
Det foreslås å øke sesongkortprisen for fast bosatte i Tanavassdragets elvedaler for fiske i. 

1. Riksgrensestrekningen i Tanaelva, Ánarjohka og Skiehccanjohka til kr. 200,-
2. Nedre norsk del og i norske sidevassdrag til kr. 200,-

     § 4 Årsfredning
Fiske etter laks er kun tillatt fra og med 20. mai til og med 15. august, med følgende unntak:

1. For stangfiske i august er det nattfredning mellom kl. 18.00 – 06.00 
2. Fiske med stengsel og settegarn er tillatt i tiden 15. juni – 15. august 
3. Fiske med drivgarn er tillatt i tiden fra og med 20. mai til og med 15. juni, fra mandag kl. 18.00 til onsdag 

kl. 18.00 
4. Kastenot etter laks er ikke tillatt i 2012 

§ 11 Fiskekortpriser

1. I Tanavassdraget ved fiske bare fra strand kr 250 per døgn. 
2. I Tanavassdraget ved fiske fra båt kr 400 pr. døgn. For fiske med 3 stenger fra båt er prisen kr. 600 pr. 

døgn. Dette fiskekortet er også gyldig ved fiske fra strand, men ikke fra strand i begrensningssoner og 
tidsrommet som er nevnt. 

3. Fiskekort for ektefelle/samboer strykes. 
4. For ungdom mellom 16 – 18 år er prisen kr 50 pr. døgn. Kortet er ikke gyldig for fiske fra strand i 

begrensningssoner. 
5.

Forskrift om sportsfiske for tilreisende fiskere i Tanaelvas fiskeområde, Finnmark.

§ 4. Begrensning av fiskekort ved fiske fra strand fra og med 20. juni til og med 20. juli.

I Boratbokča til Jalve gjelder følgende begrensninger ved fiske fra strand fra og med 20. juni til og med 20. 
juli:
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1. Det selges maksimum 35 kort pr. døgn fra ett salgssted på norsk side, fisketid kl. 0600 til kl. 1800. 
2. Alternativ 2: Det selges maksimum 5 kort pr. døgn fra ett salgssted på norsk side, fisketid kl. 1800 til 

kl. 1800 og 30 ½-døgnskort for fisketid 06-18 og 18-06. 
3. På oppmerket strekning i Seidastryket og Skippagurrastryket settes det begrensninger på antall 

stangdøgn fra strand. I hvert område selges det hvert døgn 5 døgnkort til kr. 400 pr. døgn og 30 ½-
døgnskort til kr. 250 pr. stk. ½-døgnskort gjelder fra 18-06 og 06-18. 

§ 5. Begrensninger i fiske fra båt. 

2. Ved fiske fra båt i de helt norske delen av vassdraget kan det maksimalt benyttes 3 stenger med 
maksimalt ett fiskeredkspa (sluk, wobler eller flue) på en den enkelte stang uansett om det i båten 
er med flere personer eller person som bor i elvedalen. 

Andre fiskeregler for lokale – og tilreisende stangfiskere i 2012 (nye forslag som må eventuelt tas inn i 
gjeldende forskrifter):

All hunnlaks større enn 80 cm gjenutsettes (hunnlaks over 5 kg) i følgende deler av Tanavassdraget:

1. Máskejohka med sideelver 
2. Hovedelva nedre norsk del (TF oppfordrer også til gjenutsetting av hunnlaks større enn 80 cm i 

riksgrensestrekningen) 
3. Kárášjohka med sideelver 
4. Iešjohka med sideelver 

All hunnlaks gjenutsettes i følgende elver:

1. Buolbmátjohka 
2. Lakšjohka med sideelver 
3. Leavvajohka 
4. Váljohka med sideelver 

Vurdering
Generelle vurderinger: 
Tanaforskriftens mål om å ta vare på laksebestandene må tillegges hovedvekt i denne saken.
Saken har stor betydning for Tana kommune. Laksebestandene i vassdraget er svært viktige for 
trivsel, bosetting, samisk kultur og framtidig næringsutvikling lokalt. Særlig viktig er hensynet 
til framtidige generasjoner og deres mulighet til å drive laksefiske og ivareta lokale tradisjoner. 
Skal man kunne sikre framtidig ressursutnyttelse, må det nå gjøres forvaltningsmessige grep
umiddelbart.

Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) har lagt fram et forslag til tiltak som berører alle grupper 
av fiskere (lokale og tilreisende, garn- og stangfiskere), samtidig som det er tatt hensyn til de 
ulike laksebestandenes økologi. Dette er svært positivt. På grunn av sakens karakter, mener 
rådmannen imidlertid at det bør innføres enkelte tiltak ut over det som er foreslått av TF. 

For Tana kommune vil det vært viktig at tiltakene gjennomføres på norsk side uavhengig av 
forhandlinger med Finland. Kommunen må imidlertid kunne forutsette at finske myndigheter 
også tar ansvar i saken og innfører fiskeregulerende tiltak på finsk side. 

Forvaltningen av Tanavassdraget kan i dag basere seg på et stort og omfattende 
forskningsmateriale. Man har nå kunnskap som gir mulighet til å differensiere forvaltningen i de 
ulike delene av vassdraget, og dermed på sikt kunne optimalisere både bestander og fiske. Man 
har forståelse for at det vil være vanskelig å innføre en mer differensiert forvaltning allerede fra 
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årets sesong, men TF oppfordres til å ta grep fra og med neste år (2013). En moderne forvaltning 
av et så stort vassdrag som Tanavassdraget vil i framtiden nødvendigvis måtte være mer 
differensiert enn i dag, og publikum vil på lengre sikt være tvunget til å forholde seg til ulike 
reguleringer og fiskekortpriser for de ulike delene av vassdraget. 

En vurdering av de enkelte forslagene er gitt nedenfor. 

Begrensninger i drivgarnsfiske (§ 4 årsfredning)
TF foreslår å redusere drivgarnsfisket med ett døgn i fiskesesongen fra 20. mai til 15. juni. 

Forskningsresultater viser generelt sett at de mest sårbare laksebestandene vandrer opp i 
vassdraget på det tidspunktet som drivgarnsfisket gjennomføres. En stans i dette fisket over en 
periode på noen år ville derfor vært det mest effektive tiltaket. Dette vurderes imidlertid ikke 
som gjennomførbart, da tiltaket ville ramme en gruppe ensidig. 

I stedet for en stans i fisket, foreslås fisket regulert ut ifra vannføring. Drivgarnsfisket er mest 
effektivt ved lav vannstand. Ved å sette en grenseverdi for vannføring, vil fisket bli stanset når 
vannstanden er lav. 

Dette tiltaket vurderes å være mer effektivt enn å kutte ned fisketiden med ett døgn per uke,
samtidig som det også kan være mer fleksibelt for fiskerne. Rådmannen forslår dette forslaget 
innført i stedet for å redusere fisket med ett døgn per uke. Det forutsettes samtidig at minst ett av 
disse tiltakene blir gjennomført. 

Begrensninger i stengselsfisket (§ 11 antall redskaper)
TF foreslår stengselsfisket regulert ved å redusere antallet redskaper. Hver laksebreveier kan 
kun fiske med enten ett stengsel eller ett settegarn om gangen. 

Rådmannen mener at forslaget bør innføres, men at det samtidig bør gjennomføres ytterligere 
fiskeregulerende tiltak for stengselsfiskerne. Sammenlignet med drivgarnsfisket, så foregår 
stengselsfisket senere i fiskesesongen (15. juni- 15.august), og rammer derfor i mindre grad de 
sårbare bestandene Samtidig er det slik at stengselet kan gi store fangster, og rådmannen mener 
derfor det er rimelig at også stengselsfiskerne innfører ytterligere tiltak. Det foreslås en 
begrensning i antall joddu i stengsel til en (1). 

Øvrige begrensninger i fisketid (§ 4 årsfredning)
De øvrige foreslagene med hensyn til fisketider foreslås innført.
Når det gjelder fiske med stang og stengsel i august, så kunne dette vært begrenset. Det vil si å 
avslutte fisket den 1. august i hele eller deler av vassdraget. Dette vurderes vanskelig å 
gjennomføre allerede fra årets sesong, men bør vurderes fra 2013. 

Gjenutsetting av hunnlaks for lokale og tilreisende stangfiskere
Forslaget fra TF vurderes som et effektivt tiltak for å spare gytelaksen i vassdraget, og dermed 
øke produksjonen. Rådmannen har ingen merknader til differensieringen i forhold til de ulike 
delene av vassdraget, da det her er tatt hensyn til bestandssituasjonen for den enkelte 
elvestrekning. 

Ideelt sett burde gjenutsetting av hunnlaks vært gjennomført for alle grupper av fiskere, men er i 
liten grad mulig ved garnfiske. I tillegg til gjenutsetting, kan det på sikt også være aktuelt å 
regulerer fisket i deler eller hele sidevassdrag i hele eller perioder av sesongen. Vi har imidlertid 
lagt til grunn at differensierte tiltak først fremmes fra og med fiskesesongen 2013.
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Begrensning av fiskekort i sonen Boratbokča- Jalve, og i Seida/Skiippagurra stryket
(Guivvašguoika) (§ 4- tilreisendes forskrift)
Rådmannen vurderes de foreslåtte tiltakene i sonen Boratbokča-Jalve som nødvendige for å 
minske fisketrykket i området og også redusere konfliktnivået mellom norske og finske fiskere, 
tilreisende og lokale. Lokalbefolkningen på norsk side har over de siste årene blitt fortrengt fra 
området. Et viktig tiltak er, som foreslått fra TF, kortbegrensninger samt å regulere salget av 
fiskekort for norsk side fra ett salgssted i Norge. 

Tana kommune bør også støtte forslag om ny kortbegrensningssone for tilreisende i Seida- og 
Skiippagurrastryket (Guivvašguoika). Dette vil hindre framtidige konflikter ved denne viktige 
fiskeplassen i vassdraget, samtidig som det gjør fisket mer eksklusivt for de som fisker der. 

Begrensning i antall stenger ved fiske fra båt (§ 5- tilreisende)
TF har fremmet forslag til begrensning i antall stenger ved båtfiske til maksimalt 3 stenger, 
uavhengig av om det i båten er flere personer eller personer som bor i elvedalen. Rådmannen har 
ingen merknader til dette, og foreslår tiltaket innført. 

Sesongkort for lokalbefolkningen- (§2 fiskekort)
Forslagene til økning i sesongkortprisene vurderes som rimelige. Det er forutsatt i 
Tanaforskriften at prisen for sesongkort skal være lav, noe den også fremdeles er (kr.200,-). 

Kortpriser for tilreisende fiskere (§ 3 fiskekortpriser- tilreisendes forskrift)
Rådmannen har ingen innvendinger til de foreslåtte økningene i fiskekortpriser for tilreisende. 
Fisket i Tanavassdraget er fremdeles billig i forhold til fiske i andre vassdrag i landet, og 
fiskekortprisene her hos oss bør på sikt samsvare mer med prisene øvrige steder. 
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: K54

Arkivsaksnr: 2011/2145-9

Saksbehandler: Anne Fløgstad Smeland

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget 16/2012 19.03.2012
Kommunestyret 29.03.2012

Prosjektet "Tana vannområde (2013-2015): Godkjenning av prosjektplan og 
søknad om finansiering (skjønnmidler).

Rådmannens forslag til vedtak
For å oppfylle krav til kommunene i vannforskriften deltar Tana kommune i prosjektsamarbeid i 
Tana vannområde (2013-2015). Prosjektet gjennomføres i henhold til prosjektplanen av 
16.02.2012. Følgende vilkår gjelder: 

 Prosjektet har en tidsramme på 3 år.  Prosjektperioden er fra 1.1.2013 tom. 31.12.2015.
 Tana kommune bidrar med en egenandel til prosjektet på kr. 40.000,- årlig, som avsettes 

i driftsbudsjettet. 
 Kommunene Tana, Karasjok, Berlevåg og Gamvik søker om skjønnsmidler fra 

Fylkesmannen til prosjektet, samt om tilskudd fra Finnmark fylkeskommune. 
 Prosjektet styres av en styringsgruppe bestående av en politisk representant fra hver av 

de deltakende kommunene (Karasjok, Gamvik og Berlevåg). Styringsgruppen fatter 
beslutninger som gjelder prosjektets framdrift og økonomi. 

 Styringsgruppen inngår i vannområdeutvalget, som skal samordne og sikre konsensus 
omkring det faglige arbeidet i vannområdet. 

Saksopplysninger
Bakgrunn: EU’s vanndirektiv og vannforskriften i Norge
EU’s rammedirektiv for vann ble gjort gjeldende for medlemsstatene i 2000. Norge har siden 
2001 deltatt i EU-landene arbeid med å gjennomføre vanndirektivet. Vanndirektivet forutsetter 
at medlemsstatene utarbeider en helhetlig vannforvaltningsplan for å oppnå og ivareta god 
økologisk og kjemisk tilstand i vann og vassdrag. 
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I Norge foregår arbeidet etter forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften) fra 
2007. Vannforskriften skal sikre at det utarbeides og vedtas regionale forvaltningsplaner med 
tilhørende tiltaksprogram for å oppfylle miljømålene, og sørge for nødvendig 
kunnskapsgrunnlag for arbeidet. Den første forvaltningsplanen for Finnmark vannregion gjelder 
for perioden 2011-2015, og omfatter blant annet vannområdet Tana. I tillegg er planarbeidet 
knyttet til forvaltningsplanen for 2016-2021 startet opp, og pågår parallelt med 
tiltaksgjennomføringen fra 1. planrunde. 

Arbeidet i Tana vannområde
Planarbeidet i regionene bygger på det arbeidet som gjøres lokalt i vannområdene, her hos oss 
”Tana vannområde”. Tana vannområde følger grensene til nedbørsfeltet til Tanavassdraget, i 
tillegg til nedbørsfeltene på begge sider av Tanafjorden. De kommunene som har de største 
arealene i vannområdet er på norsk side Tana, Karasjok, Berlevåg og Gamvik. 

Vannarbeidet er organisert annerledes i Finland enn i Norge, hvor man ikke har en egen 
inndeling i vannområder men kun opererer på regionnivå. Dette innebærer en del utfordringer 
for samarbeidet med kommunene Utsjok og Enare, som også har store arealer i nedbørsfeltet til 
Tanavassdraget. Det arbeides imidlertid med å samordne tiltak på norsk og finsk side innen 
vannområdet, men hvordan dette vil bli organisert i praksis er ikke avklart enda. 

Tana kommune har siden september 2011 hatt prosjektledelsen for samtlige vannområder i Øst-
Finnmark, på oppdrag av Finnmark fylkeskommune. I praksis har dette betydd at kommunen har 
leid ut egen personale til fylkeskommunen, som har utført oppgaver for alle kommunene i 
regionen. Oppgavene har vært fordelt på følgende vannområder: Pasvik, Neiden, Tana, 
Varangerhalvøya, Indre Varangerfjord og Nordkyn/Laksefjorden. 

Det har vært gjennomført møter i samtlige kommuner i vannområdene, med hovedvekt på 
innsamling av kommunale data om påvirkninger på vannet. I tillegg har sektormyndighetene 
også levert inn sine data, og alt dette er blitt samordnet av Fylkesmannen i Finnmark i databasen 
vann-nett (www.nve.vann-nett.no).

Videre har det blitt avholdt møte i vannområdeutvalget for Tana den 15.02.2012. Det er så langt 
en bred og aktiv deltakelse i vannområdeutvalget. I tillegg til kommunene (politisk og 
administrativt nivå) deltar følgende: 

 Mattilsynet
 Fiskeridirektoratet
 Kystverket
 NVE Region Nord
 Statens vegvesen
 Fylkesmannen i Finnmark
 Finnmark fylkeskommune (vannregionmyndigheten)
 Tanavassdragets fiskeforvaltning
 Laksebreveierne for Tanavassdraget
 Sjølaksefiskerforeningen i Finnmark/Tana og omegn sjølaksefiskerforening
 Lokallag av NJFF (Tana og Berlevåg)
 Tana bondelag
 Naturvernforbundet (Tana/Varanger lokallag)
 Bygdelagene (Polmak, Skiippagurra, Algasvàrre)
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Vannområdeutvalget har behandlet sammendrag av påvirknings- og risikovurderingene for alle 
vannforekomster i regionen (se på www.nve.vann-nett/portal og søk på Tana vannområde). 
Innen april skal vannområdeutvalget levere innspill til ”vesentlige vannforvaltningsspørsmål”, 
som skal behandles videre i vannregion Finnmark. Det er satt ned en arbeidsgruppe fra 
vannområdeutvalget for å gjøre ferdig dette dokumentet. Videre vil man arbeide med 
tiltaksanalyser basert på satsingsområdene, hvor formålet er å identifisere de mest 
samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltakene. 

Fra og med 2013 er det behov for større ressurser til det enkelte vannområde, og da særskilt de 
internasjonale vannområdene Pasvik, Neiden og Tana. Dette innebærer at man bør organisere 
arbeidet annerledes enn det som gjøres for 2012. 

Kommunene har et hovedansvar for det lokale arbeidet i vannområdene, og det er naturlig at 
arbeidet overføres fra fylkeskommunalt til kommunalt eierskap. I og med at det er flere 
kommuner involvert, vil man har særskilt nytte av å organisere arbeidet som et eget prosjekt. 
Dette vil også innebære muligheter til å søke om eksterne prosjektmidler, og dermed få utført 
arbeidet på en billigere og mer effektiv måte, enn kun med egne driftsmidler. Det forutsettes at 
vannområdearbeidet etter prosjektperioden kan ivaretas innenfor de ordinære rammene i 
kommunene. 

Med bakgrunn i dette er det utarbeidet en prosjektplan for Tana vannområde (2013-2015)(se 
vedlegg). Denne prosjektplanen fremmes nå for politisk behandling i samtlige kommuner i 
vannområdeutvalget. 

Vurdering
Rådmannen tilrår at kommunen deltar i prosjektet ”Tana vannområde (2013-2015)”. 
Prosjektsamarbeidet gjennomføres i henhold til prosjektplanen av 16.2.2012. 
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PROSJEKTPLAN FOR TANA VANNOMRÅDE (2013-2015), 
VANNREGION FINNMARK. 

Karasjok, Tana, Berlevåg og Gamvik kommuner. 

Forord

Prosjektet ”Tana vannområde” er et samarbeid mellom kommunene Tana, Karasjok, 
Berlevåg og Gamvik. 

Vannområdet ”Tana” omfatter Tanavassdraget  med Tanafjorden ut til grensen mellom 
Russevika og Skarveneset, med tilhørende nedbørsfelt fram til 1 nautisk mil utenfor 
grunnlinja (se kartet i fig. 1 nedenfor) på norsk side av riksgrensen. Kommunene Tana, 
Karasjok, Berlevåg og Gamvik er på norsk side de kommunene som har det største arealet i 
vannområdet, og som derfor samarbeider om prosjektet. Utsjok kommune i Finland vil også 
bli invitert inn i prosjektets ulike utvalg der hvor dette avtales særskilt. 

Det har i perioden fra og med 01.09.2011 vært gjennomført et forprosjekt for 
vannområdene i hele Øst-Finnmark, og denne prosjektbeskrivelsen er utarbeidet innenfor 
rammene av dette forprosjektet. Forprosjektet har vært finansiert av Finnmark 
fylkeskommune, med prosjektledelse fra Tana kommune. 

1. Bakgrunn

Prosjektarbeidet er forankret i vannforskriften (§ 1) som har som formål å ”sikre helhetlig 
beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene”. Miljømålet i vannforskriften er at 
vannforekomstene skal ha minst god økologisk og kjemisk tilstand, og at grunnvann skal ha 
minst god kjemisk og kvantitativ tilstand. 

Gjennom vannforskriften innføres på denne måten en mer helhetlig vannforvaltning i Norge, 
som også skal følges opp på lokalt nivå gjennom etablering av ”vannområder” (§ 23) og 
vannområdeutvalg. Dette er et pilotarbeid som krever ekstra ressurser i en innføringsfase, 
men som vil gi kvalitetsforbedringer på sikt. 
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Fig 1. Kart over Tana vannområde på norsk side av riksgrensen. Vannområdet er del av et 
internasjonalt vannområde, som også omfatter arealer i Finland. 

Kommunene i Tanavassdraget har lange tradisjoner for samarbeid om vassdragsforvaltning. 
Gjennom flerbruksplanen for Tanavassdraget (2007-16) har Tana og Karasjok kommuner 
tidligere samarbeidet om vassdragstiltak. En av de momentene som er ny nå er å  innlemme 
Tanafjorden i arbeidet, og dermed få et helhetlig perspektiv på forvaltningen av kyst- , elve-, 
innsjø- og grunnvann. 

I vannområdearbeidet legges det vekt på en systematisk tilnærming hvor overvåkning 
danner grunnlaget for en vurdering av miljøtilstand, som igjen danner grunnlaget for 
forvaltningsplaner og tiltaksprogram. Disse planene utarbeides samlet på regionalt nivå, men 
bygger på grundige prosesser lokalt i vannområdene. Av dette følger også at arbeidet er 
kunnskapsbasert. Overvåkningsdata legger grunnlaget for hvilke tiltak som skal 
gjennomføres. 
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Arbeidet skal videre samordnes på en annen måte enn tidligere. Det tas utgangspunkt i hvor 
mye den enkelte sektor påvirker vannressursene. På denne måten skal man identifisere de 
billigste og mest samfunnsøknomiske tiltakene for å oppnå et godt vannmiljø. 

Det legges stor vekt på medvirkning og deltakelse fra frivillige organisasjoner og lokalt 
næringsliv. Innbyggerne skal ha mulighet til å delta aktivt i vannområdearbeidet. 
Innbyggerperspektivet står derfor sterkt. 

Med bakgrunn i de utfordringene kommunene står overfor i denne pilotfasen, er det ønske 
om en egen prosjektorganisering av arbeidet for en periode på 3 år (2013-15).  Prosjektet vil 
vare fram til forvaltningsplanen for vannregion Finnmark  (2016-2021) (2 planrunde) er 
endelig vedtatt. Etter dette vil man vurdere om vannområdearbeidet kan ivaretas innenfor 
ordinære rammer i kommunene. 

Tana vannområde deltok i 1. forvaltningsplan (2011-15), men den første planrunden gikk 
over et kortere tidsrom og tiltak i fjordområdene var utelatt. Dette innebar at det i den 
første planrunden ikke var samme grad av medvirkning og lokal deltakelse som nå forventes 
fra statlige myndigheter. 

Viktige nettbaserte verktøy som brukes, vil bli brukt og videreutviklet i løpet av prosjektet er: 

 www.vannportalen.no/finnmark (egen  side for Tana vannområde)

 www.vann-nett.nve.no/portal/ (egne sider for Tana vannområde).   

2. Prosjektmål

Hovedmål: 

Prosjektets hovedmålsetting er å: ”samordne vannforvaltningen lokalt i Tanavassdraget og 
Tanafjorden, herunder samordne kommunenes og regionale myndigheters innsats for å 
bedre miljøstatusen i vannforekomstene”.  

Resultatmål: 

Det er satt følgende resultatmål for prosjektet: 

 Forestå planarbeidet i vannområdet Tana knyttet til rullering av forvaltningsplanen 
for vannregion Finnmark (2016-2021) på vegne av kommunene.

 Bidra i arbeidet med å ferdigstille fullkarakteriseringen og risikovurdering av 
vannforekomstene, med siste frist 1.5.2013. 

 Følge opp tiltak lokalt fra 1. forvaltningsplan (2011-2015) og bidra til at de 
gjennomføres 

 Utarbeide lokal tiltaksanalyse for vannområdet, innen 31.12.2013
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 Bidra med innspill til utkastet til forvaltningsplan og tiltaksprogram (2016-2021), med 
høringsfrist 1.7.2014.

 Sette i verk overvåkningstiltak i samarbeid med Fylkesmannen og andre 
myndigheter/ansvarlige

 Gjennomføre og koordinere møter i vannområdeutvalget for Tana. 

Resultatmålene følger de ulike aktivitetene/resultatløpene i prosjektet, se kapittel 5. 

Prosessmål: 

 Legge til rette for og bidra til aktivt medvirkning og deltakelse fra lokale 
organisasjoner og lokalt næringsliv

 Være bindeledd mellom kommunene, vannregionmyndighetene, regionale 
myndigheter, frivillige organisasjoner og andre interessenter. 

3. Prosjektrammer

Prosjektet har følgende rammer:

 Prosjektet har en tidsramme på 3 år. Prosjektperioden er fra 1.1.2013 - 31. 12.2015

 Total kostnadsrammer er NOK 1.380.000,-.  Kostnadsoversikt og finansieringsplan er 
spesifisert i kapittel 5. 

4. Organisering

Prosjekteiere er kommunene Tana, Karasjok, Berlevåg og Gamvik.

Prosjektledelsen utføres av Tana kommune på vegne av de øvrige kommunene, og 
prosjektleder vil ha kontorsted ved rådhuset i Tana bru. 

Nedenfor følger en beskrivelse av de ulike gruppene i prosjektet: 

4.1. Vannområdeutvalget og styringsgruppe

Vannområdeutvalget vil bestå av en politisk og administrativ representant (samt 
vararepresentanter) fra hver av kommunene Karasjok, Tana, Berlevåg og Gamvik
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Øvrige medlemmer er: 

 Utsjok kommune i Finland- politisk og administrativ representant (dersom interesse)

 Tanavassdragets fiskeforvaltning

 Fylkesmannen i Finnmark

 Finnmark fylkeskommune (vannregionmyndigheten)

 Statens Vegvesen

 Norges vassdrags-  og energidirektorat- region Nord

 Mattilsynet

 Kystverket

 Fiskeridirektoratet

 Andre interessenter (frivillige organisasjoner m.fl.) etter interesse

Vannområdeutvalget er et organ som skal samordne og sikre konsensus omkring det faglige 
arbeidet i vannområdet. 

De politiske representantene fra kommunene på norsk side (Berlevåg, Tana, Karasjok og 
Gamvik)  utgjør prosjektets styringsgruppe og har ansvaret for beslutninger som gjelder 
prosjektets framdrift og økonomi. De øvrige medlemmene i vannområdeutvalget vil fratre 
møtet i saker som gjelder prosjektdrift- og økonomi. 

Vannområdeutvalget vil ha 1-2 møter pr år. Møtene vil i utgangspunktet foregå på dagtid. 

4.2. Arbeidsutvalg (AU)

For å sikre framdriften i prosjektet mellom vannområdeutvalgene kan det settes ned et 
arbeidsutvalg (AU)  som møtes om lag 2-4 ganger i året. Arbeidsutvalget består av 
administrative representanter for kommunene Tana, Karasjok, Berlevåg, Gamvik og Utsjoki, 
samt representanter for lokale organisasjoner og andre interessenter (dersom interesse og 
ved behov). 

4.3. Temagrupper og referansegrupper
Egne tema- og referansegrupper kan opprettes underveis i prosjektet ved behov. 

5. Tidsplan for og aktiviteter i prosjektet

Framdriftsplanen for prosjektet følger den nasjonale tidsplan basert på fristene i 
vannforskriften (§ 8) (se fig. 2 nedenfor ).
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Fig 2. Milepæler i planprosessen, 2 planrunde (forvaltningsplan for vannregion Finnmark). 

Nedenfor er en beskrivelse av de ulike aktivitetene / resultatløpene i prosjektet:

1. Karakterisering  og risikovurdering av vannforekomstene (frist 01.05. 2013). 
Karakterisering omfatter innsamling og registrering av relevante data om 
naturforhold og menneskeskapte påvirkninger på vannressursene. Dette arbeidet 
skal gjøres for hver enkelt avgrenset vannforekomst i vannområdet. Data registreres i 
databasen www.vann-nett.nve.no. Hensikten med karakteriseringen er å danne seg 
et bilde og lage en bakgrunnsbeskrivelse av forholdene i den aktuelle 
vannforekomsten og på grunnlag av dette analysere påvirkningsgrad, dagens 
miljøtilstand og utvikling for å kunne gjøre en risikovurdering. Hoveddelen av 
arbeidet knyttet til karakterisering  og risikovurdering er gjennomført som del av 
forprosjektet, men skal endelig avsluttes innen 1. mai 2013. 

2. Lokal tiltaksanalyse (frist: 31.12.2013)
For de vannforekomstene som ikke oppnår målet om god miljøstatus (økologisk og 
fysisk/kjemisk) eller som står i fare for å ikke nå det, skal det utredes hvilke tiltak som 
skal iverksettes. Tiltaksutredningene skal gjøres på lokalt nivå, gjennom lokale 
tiltaksanalyser hvor kommunene har eierskap. 
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3. Iverksette og følge opp tiltak i forvaltningsplan 2011-2015  (hele prosjektperioden)
Vannområdet Tana inngikk i den første forvaltningsplanen for vannregion Finnmark 
for perioden 2011-15. Det er behov for oppfølging av de tiltakene som er vedtatt i 
gjeldende forvaltningsplan.  Tiltaksgjennomføringen lokalt skal blant annet 
rapporteres videre til vannregionutvalget på fylkesnivå. 

4. Overvåkning og klassifisering av vannforekomstene (hele prosjektperioden)
I  vannforskriften stilles det krav om regionale programmer for helhetlig overvåkning 
av tilstanden i vannforekomstene. Lokalt i vannområdene skal det leveres inn innspill 
til overvåkningsbehov, samt at det kan være aktuelt å delta også i gjennomføringen 
av enkelte overvåkningstiltak. 

5. Prosjektstyring - møter i vannområdeutvalget m.m (hele prosjektperioden)
Dette resultatløpet omfatter arbeidet med styring av prosjektet i forhold til framdrift 
og økonomi. Prosjektledelsen skal rapportere inn til prosjektets styringsgruppe og 
finansiørene angående økonomi og resultater på jevnlig basis, samt koordinere 
møter i vannområdeutvalget  og andre undergrupper av mer faglig karakter. Dette vil 
også omfatte kontakt med en hel rekke ulike aktører (myndigheter, frivillige og 
næringsliv) både lokalt og regionalt, men er viktig for å sikre forankring og deltakelse 
i prosjektet. 

Ved prosjektstart vil det bli utarbeidet en framdriftsplan på halvårsbasis som angir de ulike 
arbeidstrinnene i større detalj. 

6. Informasjonsspredning

Resultater fra prosjektet vil bli publisert på nettsiden til vannområdet på 
www.vannportalen.no. Man vil også bruke lokale medier (aviser og radio) aktivt i forbindelse 
med prosjektarbeidet. Arbeidet med den lokale tiltaksanalysen (resultatløp 3) vil også kunne 
omfatte folkemøter og møter med frivillige organisasjoner på lokalt nivå. Disse tiltakene vil 
bidra til å spre informasjon om prosjektarbeidet både til andre kommuner og øvrige 
interessenter. 

7. Kostnads- og finansieringsplan

Prosjektkostnader:

Tabellen nedenfor gir en oversikt over prosjektets kostnader. Kostnader til prosjektledelse er 
beregnet med utgangspunkt i en årslønn på kr. 480.000,- + sosiale utgifter = 630.000. 
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Det er beregnet midler til dekning av en 50 % stilling til prosjektledelse. Direktoratet for 
naturforvaltning (DN) har tidligere estimert at det vil kreve en 30 % stilling i oppstartsfasen å 
drifte hvert vannområde. I beregning av stillingsressurs har vi lagt til grunn at de 
internasjonale vannområdene krever en ekstra oppfølging. Deltakelse fra finske side i lokale 
utvalg vil medføre en betydelig mengde ekstraarbeid, og det må derfor settes av ekstra 
stillingsressurser. 

Tabell 1. Budsjett for prosjektet ”Tana vannområde (2013-15)”.

Kostnader (NOK)Beskrivelse

2013 2014 2015

Totale kostnader 
(NOK)

Prosjektleder
 50 % stilling

315.000 315.000 315.000 945.000,-

Administrative 
utgifter (kontor, 
telefon m.m)

30.000 30.000 30.000 90.000,-

Møter, reiser og 
kurs

75.000 75.000 75.000 225.000,-

Tolking og 
oversetting

40.000 40.000 40.000 120.000,-

Sum 460.000,- 460.000,- 460.000,- 1.380.000,-

Finansieringsplan: 

Finansieringsplanen for prosjektet er gitt i tabell 2 nedenfor. 

Tabell 2: Finaniseringsplan for prosjektet ”Tana vannområde (2013-15). 

Kostnader (NOK)Organisasjon

2013 2014 2015

Totale kostnader 
(NOK)

Tana kommune 40.000,- 40.000,- 40.000,- 120.000,-

Karasjok 
kommune

40.000,- 40.000,- 40.000,- 120.000,-

Gamvik 
kommune

20.000,- 20.000,- 20.000,- 60.000,-

Berlevåg 
kommune

20.000,- 20.000,- 20.000,- 60.000,-

Fylkesmannen-
skjønnsmidler

140.000,- 140.000,- 140.000,- 420.000,-

Finnmark 
fylkeskommune

200.000,- 200.000,- 200.000,- 600.000,-

Totalt 460.000,- 460.000,- 460.000,- 1.380.000,-
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Oppsettet til finansieringsplan er begrunnet i følgende: 

 Tana og Karasjok er de største kommunene, i tillegg til at disse er vassdragskommunene  hvor 
prosjektarbeidet anslagsvis vil medføre mest arbeid. Disse kommunene har derfor en høyere 
egenandel enn de øvrige kommunene.

 Utsjok kommune og øvrige finske kommuner som ønsker å delta belastes ikke med 
prosjektkostnader, tatt i  utgangspunkt at vannområdeutvalget er et organ opprettet av 
norske myndigheter. 

 Det forventes imidlertid at vannregionmyndigheten (fylkeskommunen) bidrar ekstra med 
midler til de internasjonale vannområdene for å dekke utgifter til tolking og oversetting i 
forbindelse med finsk deltakelse. Med bakgrunn i dette er fylkeskommunens bidrag satt 
høyere enn det øvriges. 

__________________________________________________________________________________

Prosjektplanen er utarbeidet av Utviklingsavdelingen i Tana kommune, v/Anne Fløgstad Smeland. 
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Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget 17/2012 19.03.2012

Tiltaksplan for siktrydding langs vei i Tana kommune (2012-2013)

Rådmannens forslag til vedtak

Miljø-,landbruks- og utmarksutvalget (MLU) vedtar fremlagte plan for siktrydding for å 
redusere elgpåkjørsler langs veiene i kommunen. Siktrydding søkes finansiert i samarbeid med 
finansiørene nevnt i planen.

Saksopplysninger
Det er de siste årene registrert en økende trend i antall tilfeller i påkjørsel av elg langs veiene i 
Tana kommune. På bakgrunn av de registrerte tilfellene ble det gjort prioriteringer i forhold til 
ulykkespunkt. Det ble så foretatt en befaring 15/6-2011 hvor viltansvarlig Anne F. Smeland og 
Hans Ole Mudenia fra kommunens ettersøkslag deltok.

Senere har det blitt utrettet en tiltaksplan for siktrydding langs vei i Tana kommune 2012-2013 
(se vedlegg).

Vurdering
Både på landsbasis og lokalt er det de siste årene registrert at det er et økende problem med 
elgpåkjørsler langs veiene. Figuren nedenfor viser at antallet trafikkdrepte dyr i Tana nå er oppe 
på samme nivå som i toppåret 2005/2006.
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Fig. 1 Irregulær avgang og trafikkdrepte elg i Tana, perioden 1990/91 – 2009/10.

Det bør nå gjennomføres tiltak for å redusere antallet elgpåkjørsler, ikke minst av hensyn til å 
unngå personskader i framtiden. Vi har ingen nøyaktig oversikt, men et forsiktig estimat er at 
hver elgpåkjørsel som innebærer personskader, koster samfunnet mellom 500.000 – 1 mill. kr.

Forskning som vurderer samfunnsnytten ved ulike tiltak, har konkludert med at siktrydding har 
høy kostnads- og nytteeffekt. Siktrydding er relativt billig og mer effektivt enn for eksempel 
skilting om elgfare.

Når det gjelder formål med skogryddingen, kan man skille mellom utsiktsrydding og
siktrydding. Utsiktsrydding har til mål å bedre utsikten for veifarende, for eksempel ut over
Tanaelva. Siktryddingen, derimot, har som målsetting å redusere faren for ulykker, herunder
elgpåkjørsler. Siktrydding er dermed å betrakte som et trafikksikkerhetstiltak. Skogryddingen 
som presenteres for utvalget i denne omgang er kun rettet mot siktrydding.
All eventuell utsiktsrydding bør samordnes med siktryddingsplanen da rådmannen anser det 
som viktig å prioritere sikring av vegstrekninger mot påkjørsel av elg.

Med bakgrunn i vurderingene gjort ovenfor foreslår rådmannen at det prioriteres midler til 
siktryddingsplanen slik at tiltakene kan iverksettes umiddelbart, sommeren 2012. For året 2012 
er det budsjettert i siktryddingsplanen 100 000,-. Rådmannen foreslår også at utvalget vedtar 
siktryddingsplanen slik at den kan føres inn i kommunens neste års budsjett og får bevilget 100 
000,- som budsjettert i siktryddingsplanen for året 2013.
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                                                                                                           ”Vei i skog”, © Reidar Hindrum.   

Ana Tana Kommune

Tiltaksplan for 
siktrydding langs vei 
i Tana kommune
2012-2013

Ida Martine S. Nilsen
08.03.2012
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Bakgrunn
Tana kommune har de siste 5 årene opplevd en stadig økning av elgpåkjørsler. Figuren 
nedenfor viser at antall trafikkdrepte dyr er nå oppe på samme nivå som i toppåret 2005/06

Fig. 1. Irregulær avgang og trafikkdrepte elg i Tana, perioden 1990/91 – 2009/10.

Tabellen nedenfor viser personskadeulykker på landsbasis ved påkjøring av dyr.

Tabell 1. Personskadeulykker 1999-2003 på typer strekninger, inndelt etter ulykkestype, 
alvorlighetsgrad og fartsgrense.

Alvorlighetsgrad Alle personskadeulykker
Ulykke med drept 
eller hardt skadd

Ulykke med kun 
lettere personskadeUlykkestype

Antall % Antall %
Antall %

00 Påkjøring 
av dyr
Vanlig 
veg/gate, 70/80 
km/t

45 1,8% 208 2,1 253 2,0%

00 Påkjøring 
av dyr
Vanlig 
veg/gate, 90 
km/t

3 3,0% 16 5,5% 19 4,8%

Totalt 48 4,8% 224 7,6% 272 6,8%
(Kilde: Statens Vegvesen. Håndbok 115 Analyse av ulykkessteder s. 35, 2007. Link:
http://www.vegvesen.no/_attachment/61432/binary/14139 )

Det bør nå gjennomføres tiltak for å redusere antallet elgpåkjørsler, ikke minst av hensyn til å
unngå personskader i framtiden. Forskning som vurderer samfunnsnytten ved ulike tiltak, har
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konkludert med at siktrydding har høy kostnads- og nytteeffekt¹. Siktrydding er relativt billig 
og mer effektivt enn for eksempel skilting om elgfare. Vi har ingen nøyaktig oversikt, men et 
forsiktig estimat er at hver elgpåkjørsel som innebærer personskader koster samfunnet mellom 
500.000 – 1 mill. kr.

Fra 2008 til skrivende stund er det registrert 43 tilfeller av elgpåkjørsel i Tana kommune (se 
vedlegg 1). Av disse berører 28 tilfeller de aktuelle strekningene for siktrydding. Tana 
kommune har ikke hatt noen dødsulykker i forbindelse med elgpåkjørsler.
På bakgrunn av de registrerte tilfellene ble det gjort prioriteringer i forhold til ulykkespunkt. 
Det ble så foretatt en befaring 15/6-2011, hvor viltansvarlig Anne F. Smeland og Hans Ole 
Mudenia fra kommunens ettersøkslaget deltok.

Generelt om siktrydding: 

Siktrydding har som formål å felle skog langs vei for å bedre sikten for den kjørende langs 
veien for om mulig bl.a. å unngå påkjørsel av vilt og rein. Tiltaket er å betrakte som et 
trafikksikkerhetstiltak.

På alle lokalitetene skal det være snauhogget minimum 6 meter fra midtstripen og ut (Statens 
Vegvesens ansvar). Deretter tynnes minimum 15 meter, og om mulig enda mer i innersvinger. 
Unntaket er lokaliteter hvor det er gjerde mot innmark. Her skal det tynnes kun inn til gjerdet. 

Tiltakene skal skje i samarbeid med private grunneiere på strekninger hvor arbeidet berører 
private eiendommer.

Eventuelle prosjekt innen utsiktsrydding skal samordnes med siktryddingsplanen da 
kommunen anser det som viktig å prioritere å sikre vegstrekninger mot påkjørsel av elg.

Aktuelle strekninger
Alleknjarg:

Beskrivelse: Fra Ansgar Aslaksen til bakken opp mot Gollevárri. 

Vedlegg 1: Alleknjarg
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Har behov for å tynnes kun noen få meter.

Laksjok bru- Fossholm- Sirma:

Beskrivelse: Fra Laksjok bru til Nils Oskar Anthis gård. Fra Nils O. Anthi til Fossholm sletta 
(Oiva Johansen). Fra Áitejohka til Arvid Varsis gård. Dette er strekninger som bør prioriteres 
høyt da det er områder med mye elg som krysser 

veien.
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Laksjok

Laksjok Laksjok

Laksjok har behov for å tynnes en del da det er mye skog tett inntil veien.
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Fossholm

Fossholm

Fossholm har behov for å tynnes litt for å bli mer 

oversiktlig. Sirma
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Sirma

Sirma

Sirma har behov for å tynnes mye da det er mye tett skog.

Bievra

Beskrivelse: Fra eiendommen til Hans Ole Porsanger til John Guttorm (svingen). Veien er 
forhøyet og er i den sammenheng mer uoversiktlig for vilt som kommer gående opp på veien. 
Dette er en strekning som bør prioriteres da det er en del elg som krysser på angitte 
strekninger.
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Strekningene inneholder delvis tett skog med behov for mye rydding og delvis skog som bare 
har behov for litt tynning.

Midternes (Gaskanjárga)- Laksnes

Beskrivelse: Fra og med svingen i Midternes til Laksnes (eiendommen til Reidar Varsi). Dette 
er strekninger som bør prioriteres høyt da det er mye elg som trekker over veien.

Det er mye ung og tett skog langs Midternessletta som har behov for å tynnes en del. 

Petterlund

Beskrivelse: Petterlund - se kart. Strekningen befinner seg i et område med stor elgtetthet.
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Strekningen inneholder veldig tett skog inntil veibanen flere steder som har behov for å 
tynnes en del.

Masjoksletta og Luftjok/Luftjok bru

Beskrivelse: Masjoksletta på vestsiden av elven. Luftjok på østsiden av elven parallelt med 
Majsoksletta til Luftjok bru. Sammenheng med mye elg som trekker til og fra Masjoksletta –
Luftjok (trekker opp i dalen). Dette er strekninger som bør prioriteres høyt da det har vært 
veldig mye påkjørsler her opp gjennom tidene (Masjoksletta).

Masjoksletta 

Masjoksletta inneholder mye tett skog og har behov for mye tynning. For deler av 
Strekningen nordøst kan det utvises vedteig.
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Luftjok

Luftjok

Strekningen i Luftjok kan tynnes litt for å bli mer oversiktlig.

Luftjok bru

Luftjok bru inneholder blandingsskog og kan tynnes litt. Særlig innersvingen fra broen mot 
Seida.
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Gulbjok – Boftsa – Rustefjelbma

Beskrivelse: Strekning på begge sider av veien i Gulbjok. Fra Rasmussen og nordover på 
begge sider av veien i Boftsa. På begge sider av veien i Rustefjelbma. Bør prioriteres da det 
krysser en del elg i Gulbjok og Boftsa.

Gulbjok

Gulbjok inneholder strekning med mye tett skog på østsiden og har behov for mye tynning. 
For strekningens vestside kan det utvises vedteig. 

Boftsa

Boftsa tynnes mye. Mye kratt på vestsiden. Krysser mye elg
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Rustefjelbma

Rustefjelbma har behov for å tynnes en del i innersvingen. Resten tynnes litt.

Austertana

Beskrivelse: Fra Gedne til brøytestasjonen. 

Har behov for å tynnes litt. Spesielt i innersvingen.
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Birkestrand

Beskrivelse: Strekning mot der man kjører inn til Høyholmen.

Kan med fordel tynnes litt for å bli litt mer oversiktlig.

Tabell 1. Oversikt over strekninger med behov for siktrydding

Strekninger med behov for 
siktrydding

Delstrekninger med ant. Km. Ant. Km.¹

Alleknjarg 8,88 
Laksjok bru – Fossholm -
Sirma

Laksjok – 28,68 km
Fossholm – 3,58 km
Sirma – 26 km

58,26

Bievra 5,34
Midternes (Gaskanjárga) -
Laksnes

14,1

Petterlund 4,14
Masjoksletta og 
Luftjok/Luftjok bru

Masjok – 9,76
Luftjok – 13,58

23,34

Gulbjok – Boftsa –
Rustefjelbma

Gulbjok – 4,1
Boftsa – 2,14
Rustefjelbma – 9,3

15,54

Austertana 27,4
Birkestrand 4,86
Sum 161,86 km

¹ Beregninger av ant. km er gjort etter minimumsbredden på 15 m.

Det har vært elgpåkjørsler også i Bjørkelia, Suohpanjarga, Geinnosája og i Levajok de senere 
årene, men det vurderes foreløpig ikke å være behov for tiltak i disse områdene. Ved 
Roavvegieddi har det vært utført tynning, slik at behovet for tiltak ikke er til stede. 
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Kostnads- og finansieringsplan:
Budsjettkostnader:

Tabellen nedenfor gir en oversikt over planens kostnader. Kostnader til budsjettet er beregnet 
med utgangspunkt i en timelønn på 200,- timen. Med dette inkluderer kostnader ved leie av 
utstyr og bruk av bensin. Det estimeres at 4 personer vil kunne klare å utføre siktrydding av 
ca. 16,2 mil i løpet av en 2-års periode.

Arbeidet med ansettelsene må gjennomføres i samsvar med lov om offentlig anskaffelse.

I budsjettet er det også tatt hensyn til kostnader vedrørende gjennomførelsen av planen i form 
av administrative utgifter. 

Tabell 2. Budsjett for siktryddingsplan (2012-13)

Kostnader (NOK)Beskrivelse
5 mnd. i 2012 5 mnd. i 2013

Totale kostnader 
(NOK)

Arbeidskraft inkl. leie 
av utstyr og bensin i 5 
mnd. X 4

720 000 720 000 1 440 000

Prosjektgjennomføring 
inkl. administrative

100 000 100 000 200 000

Sum 820 000,- 820 000,- 1 640 000,-

Finansieringsplan:

Det er per dags dato ikke søkt om delfinansiering fra andre organisasjoner.

Tabell 3. Finansieringsplan for siktryddingsplan (2012-13)

Kostnader (NOK)Beskrivelse
2012 2013

Totale kostnader 
(NOK)

Tana kommune 100 000 100 000 200 000
Reindriftsforvaltningen 20 000 20 000 40 000
Statens Vegvesen Øst-
Finnmark

200 000 200 000 400 000

Fylkesmannen i 
Finnmark 
v/landbruksavd.

200 000 200 000 400 000

Fylkeskommunen i 
Finnmark

200 000 200 000 400 000

Finnmarkseiendommen 100 000 100 000 200 000

Sum 820 000,- 820 000,- 1 640 000,-

Oppsettet til finansieringsplan er begrunnet i følgende:
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 Tana kommune er i hovedsak ansvarlig for denne typen rydding langs vei og har store 
interesser i å forebygge trafikkulykker i forbindelse med elg.

 Statens vegvesen har ansvaret for siktrydding 6 meter fra midtstripen og har kanskje 
interesse av å bidra i det som blir en utvidende siktrydding. I tillegg er en del av 
strekningene 

 Vi har 2 reinbeitedistrikter i kommunen som begge har rein som krysser flere av de 
aktuelle strekningene . En eventuell siktrydding vil gagne reindriftsforvaltningen som 
forebyggende tiltak mot reinpåkjørsler.

 Fylkesmannen i Finnmark v/landbruksavdelingen har tidligere bidratt med støtte til 
utsiktsrydding

 Fylkeskommunen i Finnmark har ansvaret for trafikksikkerheten på fylkesveier i 
Finnmark og er naturlig en like stor interessent i forebygging av elgpåkjørsler som 
Tana kommune.

 Finnmarkseiendommen har jaktrett på elg og er naturlig en like stor interessent i 
forebygging av elgpåkjørsler som Tana kommune.

Siktryddingsplanen er utarbeidet av Utviklingsavdelingen i Tana kommune, v/Ida Martine 
Solheim Nilsen
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Vedlegg

Vedlegg 1: Oversikt over elgpåkjørsler i Tana kommune (2008-2012). 
Sted Antall
Bjørkelia 2
Luftjok 3
Laksjok 5
Bievra 1
Sirma 1
Korsbekken 1
Gullfjellet-Alleknjarg 4

V.Seida 2

Masjok 5

Suohpanjárga 1
Russeskaret-Geinos 2

Rustefjelbma 3
Petterlund-Harrelv 2

Riddovei 1
Levajok 2
Holmesund 1
Geinnosája 1
Polmak vest 1
Lišmajok 1
Áiteguoika 1
Borsejohka 1
Roavvegieddi 1
Gulbojok 1
Totalt 43
Kilde: www.hjortevilt.no
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2012/6-14

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget 18/2012 19.03.2012

Referatsaker/Orienteringer - MLU

Rådmannens forslag til vedtak
Saken tas til orientering.

Saksopplysninger
Det kan i møtet bli gitt orienteringer. 

Vurdering
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