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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: K23

Arkivsaksnr: 2011/1695-23

Saksbehandler: Ida Martine S. Nilsen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget 38/2012 04.09.2012

10/48 - Forurensningssak, pålegg om opprydding.

Vedlegg
1 Bilder fra befaring 08.11.2011 (samlet)
5 Kart med avmerkede lokaliteter på eiendom 10/48
5 Endelig rapport fra befaring av eiendom 10/48
5 Referat fra møte mellom Tana kommune og Hjalmar Hansen den 12.04.12.
5 Forhåndsvarsel om pålegg om opprydding av eiendom 10/48 i Båteng (red.)

Rådmannens forslag til vedtak

Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget gir rådmannen fullmakt til å utstede pålegg om 
opprydding på eiendom gbnr. 10/48 i Båteng med bakgrunn i rapport av 04.01.2012. 

Unntaket her er avtalen som foreligger mellom kommunen og Hjalmar Hansen om opprydding 
av haug av tremateriale og div. andre gjenstander ved lokalitet 3. Fristen for dette står som avtalt 
til den 01.10.2012.

Det skal i pålegget forhåndsvarsles om at dersom ikke kommunen har mottatt dokumentasjon på 
oppryddingen innen angitte frist, vil kommunen vurdere å ilegge Hansen en tvangsmulkt på 
30 000 kr. Tvangsmulkten påløper inntil kravet i pålegget er oppfylt. Rådmannen gis med dette 
fullmakt til å fatte vedtak om tvangsmulkt etter beløp satt av MLU på 30 000 kr.

Begrunnelse:
Det er gjennom rapport fra befaring av 04.01.2012 påvist at Hjalmar Hansen har flere ulovlige 
fyllinger ved eiendom gbnr. 10/48 i Båteng. Forsøplingen er i strid med forurensningsloven (lov 
om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6) § 7, som oppstiller en plikt til 
å unngå forurensning og § 28, som oppstiller et forbud mot forsøpling. 
Saken har pågått over lengre tid, siden juni 2011, og Hansen har dermed hatt tilstrekkelig tid til 
å gjøre noe med saken. Dette viser seg også ved kommunens samtale med Hansen og utsettelse 
av fristene i forhåndsvarselet. 
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Ráđđealbmá mearrádusevttohus
Biras-, eanadoallo- ja meahcástanlávdegoddi addá ráđđealbmái doaimmahanválddi 
juridihkalaččat čállit čorgengáibádusa opmodahkii gbnr. 10/48 Fanasgiettis duogážin raporttas 
čállon 04.01.2012.

Dat mii ii guoskka dása, lea šiehtadus mii lea dahkkon gaskkal gieldda ja Hjalmar Hansena 
guoskevaččat fiellolána ja iešguđetge eará biergasiid čorgemii mii lea 3. sajis opmodagas. 
Áigemearri dán čađahit lea nu mo šiehtaduvvon 01.10.2012. 

Čorgengáibádusas galgá ovdalgihtii dieđihuvvot  ahte jus gielda ii leat ožžon duođaštusa das 
ahte lea čorgejuvvon namuhuvvon áigemeari sisa, de gielda árvvoštallá bákkuin sáhkohit 
Hansena 30 000 kruvnnuin. Bággosáhkku lea fámus dassážii go gáibádusat čorgengáibádusas 
leat ollašuvvon. Dákko bokte addo ráđđealbmái doaimmahanváldi dahkat mearrádusa bákkuin 
sáhkohit dainna supmiin maid BEM lea mearridan galgá leat 30 000 kruvnnu. 

Vuođustus:
Raportta bokte mii lea čállon 04.01.2012 geahčadeami vuođul, lea čájehuvvon ahte Hjalmar 
Hansenis leat máŋga iešguđetge lobihis ruskabáikki opmodagas gbnr. 10/48 Fanasgiettis. 
Nuoskkideapmi rihkku nuoskkidanlága (láhka gáhttet nuoskkideami vuostá ja ruskkaid ektui, 
fápmui bidjon njukčamánu 13. beaivve 1981 nr. 6) § 7, mii geatnegahttá geatnegasvuođa 
eastadit nuoskkideami ja § 28, mii geatnegahttá nuoskkidangildosa. 
Dát ášši lea guhká go jorran, nammalassii geassemánu 2011 rájes, ja nu leamaš Hansenis 
doarvái buorre áigi čoavdit ášši. Dát oidno maiddái gieldda ságastallamiin Hanseniin ja 
áigemeriid maŋideamis ovddalgihtii váruhusas. 

Saksopplysninger
Kommunen ble gjennom media den 18.06.12. gjort oppmerksom på at det kunne være en 
ulovlig avfallsfylling på gbnr. 10/48 i Båteng. Kommunen er forurensningsmyndighet og har 
etter forurensningsloven av 13. mars 1981 nr. 6 § 48 ansvar for å føre tilsyn med håndtering av 
avfall og innkalte derfor i brev av 21.06.11. Hjalmar Hansen, som den som bebor og disponerer 
eiendommen, til befaring.

Hansen påklagde så befaringen hvorav klagen ble behandlet i møte i Klagenemnda den 
28.10.11, saksnr. 21/2011. Klagenemnda vedtok her at klagen tas ikke til følge.

Befaringen ble utført den 08.11.11. Ved befaringen ble det avdekket flere ulovlige fyllinger med 
ulike typer og mengder avfall spredt over flere lokaliteter på eiendommen over et område på ca. 
990 m². Viser til vedlagte endelig rapport fra befaring, bilder og kart over lokalitetene. Med 
bakgrunn i rapporten fra befaringen ble det i brev av 13.03.12. sendt forhåndsvarsel om pålegg 
om opprydding av eiendom 10/48 i Båteng. Kommunen viser i forhåndsvarselet til rapportens 
resultater og at forsøplingen er i strid med forurensningsloven (lov om vern mot forurensninger 
og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6) §7, som oppstiller en plikt til å unngå forurensning og § 28, 
som oppstiller et forbud mot forsøpling. Kommunen viser videre til tiltaksplikten som følger av 
§ 7 annet ledd:

”Når det er fare for forurensning i strid med loven, eller vedtak i medhold av loven skal
den ansvarlige for forurensning sørge for tiltak for å hindre at den inntrer. Har forurensningen
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inntrådt skal han sørge for tiltak for å stanse, fjerne eller begrense virkningen av den. Den
ansvarlige plikter også å treffe tiltak for å avbøte skader og ulemper som følge av 
forurensningen eller av tiltakene for å motvirke den. Plikten etter dette ledd gjelder tiltak som 
står i et rimelig forhold til de skader og ulemper som skal unngås.”
og oppryddingsplikten som følger av § 28 tredje ledd:

” Den som har overtrådt forbudet i første ledd, skal sørge for nødvendig opprydding.”.
Hansen fikk i dette brevet frist til den 15.06.12. til å utføre oppryddingen i hht. rapport av 
04.01.12.

Den 12.04.12. ble det avholdt et møte mellom Tana kommune og Hjalmar Hansen. Møtet kom i 
stand på grunnlag av en henvendelse pr. tlf. fra kommunen til Hjalmar Hansen. I Møtet ble det 
enighet om en utvidet frist, satt til den 01.10.12, for opprydding av en haug med trematerialer og 
andre gjenstander ved lokalitet 3. I møtet tilkjennega Hansen at han ikke hadde mottatt og lest 
forhåndsvarsel om pålegg om opprydding, brev av 13.03.12. På bakgrunn av disse 
opplysningene sendte kommunen i brev av 17.04.12. et redigert forhåndsvarsel om pålegg om 
opprydding, i medhold av forurensningslovens § 7 fjerde ledd, av eiendom 10/48 i Båteng som 
inneholdt den utvidede fristen for lokalitet 3 samt en utvidet frist også for resten av den påviste 
forsøplingen. Fristen for opprydding av den resterende påviste forsøplingen ble satt til den 
06.07.12.

Vurdering
Aktuelle forsøplingssak har pågått over lengre tid, siden juni 2011, og rådmannen mener Hansen 
har hatt tilstrekkelig tid til å gjøre noe med saken. Dette viser seg ved kommunens samtale med 
Hansen og utsettelse av fristene i forhåndsvarselet. Det er tydelig for rådmannen at Hansen ikke 
ønsker å etterkomme kommunens oppfordring om å rydde opp på eiendom 10/48 til tross for at 
det er et klart brudd på forurensningsloven.

Kommunen bør derfor nå utstede et pålegg om opprydding, i medhold av forurensningsloven § 
7 fjerde ledd, jf. tiltaksplikten og oppryddingsplikten som følger av forurensningslovens § 7 
annet ledd og § 28 fjerde ledd. Unntaket fra pålegget vil være avtalen som foreligger mellom 
kommunen og Hjalmar Hansen om opprydding av haug av tremateriale og div. andre 
gjenstander ved lokalitet 3. Fristen for dette står som avtalt til den 01.10.2012. Delegert 
myndighet for arbeid med tiltak innenfor forurensning er gitt MLU av Kommunestyret i 
reglement for hovedutvalgene sist revidert 23.09.2010. Et eventuelt pålegg vil være likt i 
utforming og innhold med forhåndsvarselet bare med nye frister og som et pålegg. Unntaket er 
at det vil tillegges et krav om at forurenser må dokumentere at grunnen ved lokalitet 4 og elven 
Njuorggánjohroggi, som renner langs eiendommens grense i øst i nærliggende område av 
fyllingenes beliggenhet, ikke er forurenset. Rådmannen har grunner til å tro at dette kan være 
tilfellet og kommunen som forurensningsmyndighet har hjemmel i forurensningslovens § 51 til 
å pålegge ansvarlig forurenser til å gjøre slike undersøkelser. Haugen med mursteins- og Leca-
blokker ved lokalitet 3 kan begjæres stablet ryddig og hensiktsmessig fremfor fjernet fra 
eiendommen.

Handlingsalternativer i videre oppfølging av saken:
Et pålegg skal også inneholde informasjon om hva følgene er dersom fristene i pålegget 
ettersittes. Dersom pålegget ettersittes har kommunen 2 muligheter:
 Kommunen som forurensningsmyndighet kan selv iverksette opprydding på eiendom 

10/48 med hjemmel i forurensningslovens § 74. Utgiftene for dette kan kreves dekket av 
den ansvarlige for forurensning eller avfallsproblemene med hjemmel i 
forurensningslovens § 75.
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Forurensningslovens utgangspunkt er at den ansvarlige selv skal treffe tiltak mot 
ulovlige forurensninger og at den ansvarlige også skal ha plikt til å rydde opp i sitt avfall. 
§ 74 blir gjerne bruk i situasjoner hvor den ansvarlige ikke etterkommer pålegg etter § 7 
fjerde ledd eller § 37 første og annet ledd, dersom saken haster og et pålegg vil forsinke 
gjennomføringen, eller dersom det er uvisst hvem den ansvarlige er. 

Vurdering: Rådmannen vurderer ut i fra sakens art at det ikke er snakk om akutt 
forurensning og at det derfor ikke kan haster det vis at det er store mengder utslipp som 
haster å rydde opp i. Det legges her stor vekt på et ønske om at forurenser selv skal treffe 
tiltak med opprydding. Rådmannen vurderer derfor at denne løsningen ikke er passende i 
dette tilfellet.

 Kommunen som forurensningsmyndighet kan ilegge tvangsmulkt ved forhold i strid med 
loven jf. forurensningslovens § 73.

Tvangsmulkt kan fastsettes som et engangsbeløp som påløper når fristen for å 
gjennomføre vedtaket er oversittet, eller som en løpende mulkt med et beløp som påløper 
per dag, uke eller måned etter at fristen for retting er utløpt.
Det er også mulig å kombinere de to tvangsmulktformene. For eksempel ved at det først 
fastsettes en engangsmulkt, som så går over til en løpende mulkt dersom fristen for 
engangsmulkten overskrides.

Engangsmulkt er enklest å fastsette og administrere, og er klart best egnet når det er 
særlig viktig at det settes press bak gjennomføringen av et tiltak innen en frist. Klima- og 
forurensningsdirektoratet (Kliff) anbefaler at engangsmulkt anvendes i sin veileder for 
forurensningsmyndigheten TA 2758 (2011) ”Bruk av tvangsmulkt”1.

En løpende mulkt kan være mer fleksibel, men krever mer administrasjon og oppfølging 
fra myndighetens side. Den bør kreves inn med korte tidsintervaller, og 
tilsynsmyndigheten må etablere rutiner for å revurdere løpende tvangsmulkt som har løpt 
en tid, slik at den ikke løper så lenge at beløpet blir urimelig stort i forhold til 
tiltaket/plikten. Man kan også endre form fra løpende tvangsmulkt til engangsmulkt 
underveis dersom dette fremstår mer hensiktsmessig.

Et vedtak om tvangsmulkt er et enkeltvedtak der reglene i forvaltningsloven om 
saksbehandling kommer til anvendelse. Vedtak om tvangsmulkt kan påklages til 
Fylkesmannen. Det er skattemyndighetene som krever inn tvangsmulkten. Innkreving av 
mulkt skjer på anmodning fra den som har ilagt gebyret. Tvangsmulkten tilfaller staten.

Formålet med en tvangsmulkt er at den ansvarlige for den ulovlige tilstanden skal få en 
økonomisk motivasjon for å etterleve de kravene som er fastsatt. Tvangsmulkt bør 
brukes når det etter forurensningsmyndighetens skjønn er viktig og nødvendig å bruke et 

                                               

1 Link til Klima- og forurensningsdirektoratets veileder ”Bruk av tvangsmulkt”: 
http://www.klif.no/no/Publikasjoner/Publikasjoner/2011/Februar/Bruk-av-tvangsmulkt/
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ekstra pressmiddel for å få gjennomført de kravene som er brutt. Tvangsmulkt er ikke 
straff, og det skal alltid være mulig for den ansvarlige å unngå tvangsmulkten. 
Tvangsmulkten har virket etter sin hensikt om den ansvarlige innretter seg etter pålegget 
slik at han ikke må betale. Bruk av tvangsmulkt fritar ikke den ansvarlige fra plikten til å 
gjennomføre det aktuelle kravet. Tvangsmulkt er heller ikke til hinder for at den 
ansvarlige blir politianmeldt for overtredelsen hvis saken er alvorlig nok til det.

Vurdering: Når det gjelder valget mellom løpende mulkt og engangsmulkt, så vil 
rådmannen anbefale engangsmulkt. Dette fordi den er enklere å administrere og høyst 
sannsynlig vil ha en større virkning i forhold til å kunne oppnå lovlig tilstand i dette 
tilfellet.

Rådmannen mener det er sannsynlig at Hansen ikke vil etterkomme kommunens pålegg om 
opprydding av eiendom 10/48. Rådmannen mener det derfor i denne fasen er nødvendig å bruke 
et ekstra pressmiddel ved å varsle tvangsmulkt i pålegget. 

Tvangsmulktens størrelse:
Tvangsmulktens størrelse vil måtte bero på en skjønnsmessig helhetsvurdering i det enkelte 
tilfellet hva som er et rimelig tvangsmulktbeløp. Tvangsmulkten bør være så stor at den 
eliminerer de fordeler som den ansvarlige kan ha av en overtredelse. Den må overfor den 
ansvarlige utgjøre et reelt oppfyllelsespress med et rimelig økonomisk påslag. Det skal ikke 
lønne seg å betale mulkten og fortsette som før uten å gjennomføre det aktuelle kravet. Den 
nedre grense for tvangsmulkten vil være det en sparer på ikke å etterkomme kravet. Mulkten må 
samtidig ikke være så stor at den får urimelig utslag i forhold til viktigheten av det kravet som 
skal gjennomføres. I en helhetsvurdering vil det være rom for å ta hensyn til alvorligheten i den 
konkrete saken og hvor viktig det er å få gjennomført tiltaket. I forhold til hva som regnes som 
et rimelig tvangsmulktbeløp vil det også kunne tas hensyn til den ansvarliges økonomiske 
situasjon.

Vurdering: 
På bakgrunn av de opplysninger rådmannen har i saken og som utgangspunkt i vurderingen av 
tvangsmulktens størrelse har rådmannen gjort et grovt anslag over hva det vil koste for den 
ansvarlige å utføre oppryddingen:

Tiltak Pris Stk Sum
Tilhengerlass med 
avfall til ØFAS2

350,- stk 10 3500,-

Henting av bil- og 
scootervrak til 
deponering under 3,5 
tonn. Inkludert rydding 
annet metallskrot.

3500,- pr. enhet3 194 66 500,-

                                               

2 Pris hentet fra ØFAS’s hjemmeside: http://www.ofas.no/asp/default.asp?ID=288&show=6&sel=75
3 Prisanslag hentet fra Falck bilberging som nærmeste mulighet for henting til Varanger bildemontering.
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Henting av bilvrak over 
3,5 tonn 

5000,- pr. enhet 1 5000,-

Grunnprøver Ca 10 000,- pr. stk5 2 20 000,-
Totalsum 95 000,-

95 000 kr er altså det ansvarlig forurenser kommer til å spare på ikke å etterfølge et pålegg, og 
er dermed tvangsmulktens nedre grense.
Det er ikke snakk om akutt forurensning eller muligheter for at det kan være snakk om store 
utslipp, men rådmannen ser at det kan være fare for noe utslipp til grunnen. Sakens art er altså 
ikke av høyst alvorlig grad. Rådmannen vektlegger dette i sin helhetlige vurdering av 
tvangsmulktens størrelse.
Det er også vurdert dit hen at ansvarlig forurensers økonomiske situasjon samt at det er snakk 
om en enkelt privatperson og ikke et foretak tilsier at tvangsmulktens nedre grense på 95 000,-
vil være et urimelig beløp. Dette vil dermed være ytterligere et punkt rådmannen vektlegger i sin 
helhetlige vurdering.

Rådmannen vurderer at det vil være rimelig å sette tvangsmulktens nedre grense på 20 000 kr 
som da er kostnadene ansvarlig forurenser vil ha ved prøvetaking av grunnen. For å ha et reelt 
oppfyllelsespress mener rådmannen det vil være rimelig å tilføye 10 000 kr ekstra. Dette vil 
gjøre det mer kostbart ikke å etterfølge pålegget, samtidig som det tas hensyn til at det er snakk 
om en privatperson og samsvarer etter en rimelighetsvurdering av vedkommendes økonomiske 
situasjon.

Saksbehandler har forhørt seg med andre kommuner om deres erfaring med fastsetting av 
tvangsmulkt. Alta kommune er en kommune som har politisk vedtatte prosedyrer for fastsetting 
av tvangsmulkt. Ved Tana kommunes aktuelle sak ville den falle inn under Alta kommunes 
størrelse på foretak 1 og alvorlighetsgrad 3. I deres system vil rammen på tvangsmulkten beløpe 
på inntil kr. 30 000. 

Konklusjon:
På bakgrunn av vurderinger gjort anbefaler derfor rådmannen at ansvarlig forurenser pålegges 
opprydding av eiendom 10/48 i Båteng og at det i denne varsles en tvangsmulkt på 30 000 kr 
dersom pålegget ikke ettersittes innen angitte frist. 

                                                                                                                                                     

4 Det var i alt 20 bilvrak og 6 scootervrak på eiendommen. Det er tatt i betraktning at det er muligheter for vrakpant 
på ca. 3 biler, hvorpå Falck bilberging kan ta vrakpanten som betaling. Det er også tatt i betraktning at ca. 3 biler vil 
kunne dokumenteres av Hansen som fortsatt i bruk og vil dermed ikke kreves fjernet.
5 Pris for prøvetaking vil variere fra firma til firma, men det er ikke urimelig å tro at man må regne med at 1 prøve 
kan koste ca. 10 000,-.
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Bilder fra befaring den 08.11.2011

Lokalitet 1:
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Lokalitet 2:
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Lokalitet 3:
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Lokalitet 4:
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Deanu gielda - Tana kommune 
Utviklingsavdelingen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank:
Rådhusveien 3 Rådhusveien 3 +47 46 40 02 00 4910.12.71160
9845 Tana Telefaks: Org.nr.:
E-post: postmottak@tana.kommune.no www.tana.kommune.no 78 92 53 09 943.505.527

Hjalmar Hansen
Båteng
9845  TANA

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato:
2011/1695 Ida Martine S. Nilsen, tlf.: 464 00 279 04.01.2012

Endelig rapport fra befaring av eiendom 10/48

Den 08.11.11 fra ca. 10:00-11:30 befarte Tana kommune eiendom 10/48. Til stede på befaringen 
var Anne Smeland og Bjørnar Andersen fra Tana kommune, og Hjalmar Hansen som er beboer 
på eiendommen. Hjalmar Hansens døtre Ellen M. B. Hansen og Laila I. Blindseth som står 
oppført som grunneiere av eiendom 10/48 ble informert om befaringen.
Saken gjelder et mulig brudd på forurensningsloven på eiendom 10/48 som kommunen ble gjort 
oppmerksom på gjennom media. Etter forurensningsloven § 28 er det forbudt å forsøple. Den sier 
at:

”Ingen må tømme, etterlate, oppbevare eller transportere avfall slik at det kan virke skjemmende 
eller være til skade eller ulempe for miljøet.”

I den forbindelse har kommunen etter forurensningsloven av 13. mars 1981 nr. 6 § 48 ansvar for 
å føre tilsyn med håndteringen av avfall. For å føre tilsyn har kommunen med hjemmel i § 50 i 
forurensningsloven rett til gransking, og har med dette rett til uhindret adgang til eiendom der 
forurensning kan oppstå eller har oppstått. Kommunen så det som nødvendig, for dens gjøremål 
etter loven, i denne saken å gjøre en befaring med hjemmel i forurensningsloven § 50. 
Kommunen presiserer at alle vurderinger som gjøres gjennom rapporten er med utgangspunkt i 
Forurensningsloven. Henvisninger til Naturmangfoldloven benyttes som en øvrig begrunnelse.

Definering og omfang av forsøpling:
Kommunen har vurdert eiendommen etter 4 lokaliteter som den ser som særdeles viktig. 
Lokalitetene 1, 2, 3 og 4 finnes opptegnet i vedlagt kart.
Alle bilder i rapporten er fra befaringen av eiendom 10/48, utført den 08.11.11.

Lokalitet 1:
Ved lokalitet 1 registrerte kommunen en god del bygningsavfall. Bygningsavfallet bestod av 
delvis flere større bygningsdeler støttet opp mot hverandre stående på bar mark langsmed både 
kortsiden og langsiden av et gult bygg på eiendommen. Blandet inn i dette fant kommunen 
plastfilm, rester av gulvbelegg og Leca-blokker. I tillegg var det noen mindre biter 
bygningsavfall som lå spredt utover samt en haug med Glava delvis dekket av gulvbelegg.
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Haug med Glava dekket til. Foto: Bjørnar Andersen, Tana kommune. Eksempel på bygningsavfall. Foto: Bjørnar Andersen, Tana kommune.

Hansen kunne informere om at deler av bygningsmaterialene stammer fra ”Calliid lagadus” som 
Ole Anders Varsi fikk rivningstillatelse for den 21.10.2010 av kommunen. I forbindelse med 
avfallshåndteringen i denne saken ble det godkjent av kommunen at brukbare materialer ble 
levert til privatperson for gjenbruk (sak 2010/1735). Dette innebærer altså ikke spesialavfall og 
ubrukelige byggematerialer som skulle leveres til godkjent avfallsmottak. Privatpersonen i dette 
tilfellet var altså Hjalmar Hansen.
Kommunen ble opplyst om at deler av avfallet ved lokalitet 1 er satt igjen på familiegården av 
andre medlemmer.

Vurdering:
 Avfallet står på bar bakke. Det er ikke separert, sortert og lagt opp ryddig. Kommunen tolker det 

dermed slik at avfallet ikke er håndtert på en måte som tilsier at dette er materiell til gjenbruk. 
Kommunen klassifiserer byggemateriellet som avfall etter forurensningsloven § 27.

 Glava som ligger tildekket i en haug er ikke lagret og tatt hånd om korrekt og er dermed i 
ubrukelig tilstand. Haugen med Glava og gulvbelegget som delvis tildekker dette defineres som 
avfall etter forurensningsloven § 27.

 Avfallet er å anse som skjemmende. Det er begrenset med innsyn til området, men noe av avfallet 
er synlig for forbipasserende på E6.

 Kommunen kunne ikke se at noe av avfallet var nedgravd.

Lokalitet 2:
Lokalitet 2 gjelder en fylling fra 70-80 tallet. Ved denne lokaliteten registrerte kommunen 3 
bilvrak, 3 scootervrak samt annet metallskrot tilfeldig plassert i en skråning. 2 av bilvrakene 
består kun av karosseriet (metallet). 
Hansen opplyser om at kjøretøyene har vært ute av bruk i ca. 40 år. Bilene har vært lagret i 
tilsvarende lang tid, men deler fra bilene tas ikke i bruk.
Det som betegnes som annet metallskrot bestod i div. jernskrap, gjerdenetting og staur samt 
tomme oljefat.

Eksempelbilde fra lokalitet 2. Foto: Bjørnar Andersen, Tana kommune.
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Vurdering:
 Bilvrakene kan være miljøsanert, men det hersker usikkerhet rundt dette. Panseret var rustet fast 

så det ble derfor ikke sjekket for oljerester osv. Det vil si at prosessen med forringing allerede er 
begynt. Dersom kjøretøyene hadde vært miljøsanert, samt stilt opp slik at de ikke forringes over 
tid, kan forurensningsfaren begrenses. Kommunen legger vekt på § 9 føre-var-prinsippet i 
naturmangfoldloven når den vurderer at bilvrakene kan virke forurensende på miljøet. Faktorer 
som vrakenes plassering, som da er tilfeldig, og at de ikke er oppbevart på en forsvarlig måte 
forsterker kommunens vurdering av at de kan være av forurensende art. På bakgrunn av 
bilvrakenes høye alder og lange lagringstid er det sannsynlig å tro at forringelsen allerede er 
begynt. Kommunen anser bilvrakene som avfall etter § 27 i forurensningsloven.

 Avfallet er å anse for å være av skjemmende art, men det er begrenset innsyn til området.
 Avfallet som består av annet metallskrot er av kommunen å anse som inert. At avfallet er inert vil 

si at det ikke gjennomgår noen betydelig fysisk, kjemisk eller biologisk omdanning. Avfallet 
ligger likevel spredt og er ikke forsvarlig eller ryddig lagret. Alle gjenstandene var nedrustet. 
Kommunen vurderer metallskrotet ut fra dens plassering, art, funksjonsdyktighet og utseende at 
det fremtrer som kassert og er med dette definert som avfall. Kommunen anser metallskrotet for å 
være avfall etter § 27 i forurensningsloven.

 Helhetsinntrykket av lokalitet 2 er at det bærer preg av å være en fylling. Hjalmar Hansen har ikke 
tillatelse til å ha en fylling på denne eiendommen og fyllingen er dermed ulovlig.

Lokalitet 3:
Lokalitet 3 gjelder en fylling med ulike typer avfall i utkanten av et jorde. Ved denne lokaliteten 
ble det registrert store mengder trevirke (rivningsavfall). Blant dette trevirke kunne kommunen se 
at det var store mengder impregnert trevirke. 

Haugen med trevirket og annet. Foto: Bjørnar Andersen, Tana kommune.

Blandet med dette trevirket, som kommunen kunne se med det blotte øye, fantes det EE-avfall 
som PC og kjøleskap, lysarmaturer, isolasjonsmateriale av typen Glava, en gammel ovn, 
stålkomponenter, plastkomponenter og et teppe. I utkanten av denne fyllingen står det 2 tomme 
oljefat.
Hansen opplyser om at gjenstandene har vært der i alt fra 30 år til dags dato, og at 
rivningsavfallet stammer fra egen eiendom.
Ved siden av ligger det en haug med mursteins- og Leca-blokker som ser ut som fyllmasse.

Mursteins- og Leca-blokker. Foto: Bjørnar Andersen, Tana kommune.
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Vurdering:
1. Avfallet er skjemmende, men det er begrenset innsyn til området. Deler av fyllingen er 

derimot synlig fra E6. Avstand fra begynnelsen av jordet til E6 er målt å være ca. 76 m. 
2. Måten gjenstandene i fyllingen på lokalitet 3 er plassert gjør at kommunen ikke fikk inntrykk 

av at de blir tatt vare på for gjenbruk. 
Kommunen vurderer altså at fyllingen med ulike typer avfall ut fra dens plassering, art, 
funksjonsdyktighet og utseende fremtrer som kassert og er med dette definert som avfall etter 
forurensningsloven § 27. Herav begrunnes betegnelsen fylling. Hjalmar Hansen har ikke 
tillatelse til å ha en fylling på denne eiendommen og fyllingen er dermed ulovlig

3. Haugen med fyllmasse som ligger ved siden av fyllingen bærer også preg av å ha blitt dumpet 
på stedet og gir ingen inntrykk av å være tatt vare på for gjenbruk. Det skiller seg i tillegg ut 
fra naturen og er å anse som skjemmende da det kan være synlig for forbipasserende på E6.
Slik mursteins- og Leca-blokkene ligger nå kan de sees på som kasserte. Kommunen anser 
derfor fyllmassen for å være avfall etter forurensningsloven § 27 av skjemmende art.

Lokalitet 4:
Ved lokalitet 4 registrerte kommunen 17 bilvrak og 3 scootervrak, inkludert oppstillinger av flere 
biler og campingvogner. Det stod også registrerte biler blandet med avfallet. Alt stod spredt 
utover et område på anslagsvis 630 m². Det ble foretatt stikk-kontroll av 3 bilvrak, hvor det ble 
funnet rester av olje, frostvæske og batterier.

Eksempelbilder fra lokalitet 4. Foto: Bjørnar Andersen, Tana kommune.

Det ble observert EE-avfall lagret inne i bilvrakene, bl.a. lysarmatur.
Andre ting som ble registrert plassert mellom bilvrakene var bilbatterier, dekk, metallbokser, 
tomme oljekanner, en landbruksmaskin og annet jernskrap støttet opp mot bilvrakene og rundt 
dem.
Hjalmar Hansen kunne opplyse kommunen om at kjøretøyene har vært ute av bruk i alt fra 5-30 
år (det varierte) og at de har vært lagret på tomten i tilsvarende mange år. Deler fra bilene tas fra 
bilene, samt metallet fra dem, for å gjenbrukes.

Vurdering:
 Ut fra hvordan samlingen med biler fremstår er det klart at dette er gjenstander som har stått 

veldig lenge, de fleste fungerer ikke og har allerede blitt utsatt for forringelse og slitasje uten at 
det er iverksatt tiltak for å motvirke dette. Plassen fremstår i tillegg som rotete og skjemmende. 
Kommunen vurderer på bakgrunn av dette derfor at bilene og gjenstandene rundt ut fra deres 
plassering, art, funksjonsdyktighet og utseende fremstår som kasserte. Kommunen anser dermed 
det for å være avfall etter forurensningsloven § 27.

 Fordi det på dette lageret av kasserte biler plukkes deler (og metall) fra og skrus på bilene, vil det 
kunne være å anse som et behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy. Det følger da av 
avfallsforskriften kap. 4 at slik virksomhet skal ha tillatelse, og som et minimum drives i henhold 
til minimumskravene i vedlegg 1 til dette kapittelet. Hjalmar Hansen har ikke tillatelse til å drive 
et behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy. 
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 Kommunen vurderer at bilene utgjør en forurensningsfare da de ikke er miljøsanerte.
 EE-avfallet inne i bilvrakene er ikke forsvarlig lagret og kan med tid utgjøre en forurensningsfare.
 Bilbatteriene utgjør en stor forurensningsfare.

Ansvarsforhold:
Hansen informerte kommunen under befaringen om at deler av bygningsmaterialet stammer fra 
”Čálliid lágádus” som Ole Anders Varsi fikk rivningstillatelse for den 21.10.2010. Her kommer 
det klart frem i dokumenter fra sak 2010/1735 som omhandler rivningssaken at brukbare 
materialer ble levert til privatperson for gjenbruk og Hjalmar Hansens navn er ført som den som 
overtok trevirket. Hansen er dermed å anse som ansvarlig for trevirket fra ”Čálliid lágádus” som 
befinner seg på eiendommen.

Kommunen ble opplyst om at dette er en familiegård og at deler av avfallet som befinner seg på 
eiendommen er satt igjen av andre familiemedlemmer. Det viser seg også i avfallets alder at 
denne etterlatingen, tømmingen og oppbevaringen av avfall har pågått over lengre tid. Enkelte 
gjenstander har stått på eiendommen i 30-40 år. 
Grunneierne av eiendom 10/48 er Ellen B. Hansen og Laila I. Blindseth, men de bor ikke på 
eiendommen selv. Det er Hjalmar Hansen som er beboer på eiendommen.
På spørsmål under befaringen om hvem som var ansvarlig for avfallet svarte Hansen at det var
han selv. Kommunen vurderer det også til at Hjalmar Hansen som er bosatt på eiendommen er 
ansvarlig for avfallet. Hjalmar Hansen er nemlig den som hovedsakelig står for etterlatingen, 
tømmingen og oppbevaringen av avfall i strid med forurensningsloven § 28. Når det gjelder 
gjenstander som ikke er Hjalmar Hansens uttrykte han stor kjennskap til at gjenstandene var blitt 
etterlatt for oppbevaring. Med dette vurderer kommunen det dit hen at Hjalmar Hansen har vært 
klar over og tillatt forsøplingen, noe som betyr at Hjalmar Hansen kan stilles ansvarlig etter 
forurensningsloven § 7 plikt til å unngå forurensning. 

Resipientforhold og interessekonflikter:
Eiendommen 10/48 grenser til resipienten Njuorggánjohka. Det viser seg at avfall fra både 
lokalitet 2 og 3 ligger i dagen og i relativ nærhet til Njuorggánjohka. I tillegg ligger avfallet i en 
skråning som gradvis heller ned mot Njuorggánjohka. Hvis bilvrakene ved lokalitet 2 ikke er 
miljøsanert kan det ha lekket miljøgifter, noe som kan føre til sigevannsproblemer. Det samme 
gjelder gjenstander fra lokalitet 3 som også utgjør en mulig forurensningsfare. Avrenning av 
helse- og miljøfarlige kjemikalier kan medføre forurensning av grunnvann og vassdrag. Når 
helse- og miljøfarlige stoffer spres til grunnvann og vassdrag, kan de gjøre store skader lokalt 
(for eksempel ved å forringe drikkevannskvaliteten) og kan også tas opp i næringskjedene. En 
miljøsanering kan også forhindre at kjøretøyene ikke forringes over tid, og dermed begrense 
forurensningsfaren.
På grunn av avfallets størrelse og mulige risiko for forurensningsfare av alvorlig art, legger 
kommunen § 9 føre-var-prinsippet i naturmangfoldloven til grunn. 

Kommunen registrerte en mulig interessekonflikt da eiendom ligger i relativ nærhet til E6. Selv 
om eiendommen ligger med noe begrenset innsyn, var det likevel klart at noe kunne sees av 
forbipasserende på E6. Det kommunen legger mest vekt på i denne interessekonflikten er at E6 er 
en europavei. Dette betyr at avfallet ikke bare i hovedsak er skjemmende for naboer. E6 forbi 
Båteng er en velbrukt kjørerute av tilreisende turister. Dermed øker antallet av interessenter som 
kan oppleve det synlige avfallet som skjemmende.
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Kommunen gjør oppmerksom på at et forhåndsvarsel om pålegg om opprydding vil komme ved 
et senere tidspunkt. Forhåndsvarselet inneholder eventuelle tiltak som må settes i gang på 
bakgrunn av vurderingene som er gjort i rapporten.

Med hilsen

Svein-Ottar Helander
Avdelingsleder Ida Martine S. Nilsen

Miljøkonsulent

Kopi til:
Ellen M. B. Hansen Båteng 9845 TANA
Laila I. Blindseth Hansen Ørneveien 42 9015 TROMSØ

Side 29



Deanu gielda - Tana kommune 
Utviklingsavdelingen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank:
Rådhusveien 3 Rådhusveien 3 +47 46 40 02 00 4910.12.71160
9845 Tana Telefaks: Org.nr.:
E-post: postmottak@tana.kommune.no www.tana.kommune.no 78 92 53 09 943.505.527

Hjalmar Hansen
Båteng
9845  TANA

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato:
2011/1695 Ida Martine S. Nilsen, tlf.: 464 00 279 18.04.2012

Referat fra møte mellom Tana kommune og Hjalmar Hansen den 12.04.12.

Tid og sted: 12.04.2012, kl. 13:00-14:00, ved Tana Rådhus.
Til stede:
Hjalmar Hansen – forpakter av eiendom 10/48 i Båteng
Svein Ottar Helander – Avdelingsleder ved Utviklingsavdelingen i Tana kommune
Ida Martine S. Nilsen – Miljøkonsulent i Tana kommune

Møtets innhold

Svein Ottar Helander referer til sist sendte brev om forhåndsvarsel om pålegg om opprydding. 
Hjalmar Hansen informerer om at han ikke har sett dette brevet før. Hansen blir dermed bedt om 
å lese gjennom brevet. 

Hansen gir fra starten av møtet uttrykk for at han ikke kjenner seg igjen i beskrivelsene gitt i 
endelig rapport av forholdene på gården, og at kommunen opptrer urimelig i denne saken. 
Hansen uttrykker også at han føler seg utpekt av kommunen på urimelig grunnlag. Hjalmar 
Hansen hevder det ikke er påvist forurensning eller avrenning under befaring.

Helander går gjennom bildene kommunen har fra eiendom 10/48, tatt under befaringen den 08.11 
11 etter anviste lokaliteter i endelig rapport av 04.01.12, med Hansen. 

Lokalitet 1: Hansen er enig i fjerning av glavahaug, men er uenig i beskrivelse av tremateriale 
som søppel og ubrukelig trevirke. Hansen opplyser at alt trevirke ved lokalitet 1 skal gjenbrukes 
og at noe av det skal brukes til å opprette ny dør til låven.

Lokalitet 2: Hansen opplyser at gjenstandene ved denne lokaliteten er gårdens løsøre og er av 
verdi for han. Hansen er sterkt uenig i at dette er avfall og akter ikke å fjerne disse gjenstandene.

Lokalitet 3: Hansen er sterkt uenig i definisjonen av haugen med tremateriale og div. andre 
gjenstander som avfall og/eller fylling. Nilsen bemerker at det i haugen av tremateriale befinner 
seg impregnerte tremateriale og at dette er av forurensende art. Hansen sier han er klar over dette 
og opplyser om at han har planer om å sortere og rydde opp i denne haugen. Hansen blir spurt 
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hva han mener er rimelig frist for å få ryddet opp i denne haugen. Kommunen og Hansen blir 
enige om at rimelig frist for dette er innen neste snefall høsten 2012. Nilsen forklarer Hansen at 
materialet må sorteres og stables ryddig opp fra bakken. Kommunen vil redigere denne fristen i 
redigert forhåndsvarsel om pålegg om opprydding. 
Når det gjelder haugen med brostein og leca-blokker opplyser Hansen om at disse skal gis til 
hans datter til bruk i en grunnmur og at det ligger slik nå for å støtte opp skråningen. Nilsen 
opplyser Hansen om at grunnen til at haugen er definert som avfall er nettopp på grunn av 
gjenstandenes plassering, og at brosteinen og leca-blokkene burde vært stablet og plassert 
hensiktsmessig og ryddig opp fra bakken.

Lokalitet 4: Hansen er sterkt uenig i kommunens vurdering av bilene som ubrukelige og hevder 
han de fleste bilene enda er i bruk og at de som ikke er i bruk blir brukt som delebiler (Hansen 
plukker deler fra disse bilene). Under befaring ble det tatt stikk-kontroll av 3 bilvrak, hvor det ble 
funnet rester av olje, frostvæske og batterier. Hansen hevder kommunen under befaring tok 
kontroll fra en bil som han nettopp hadde fylt med bensin for å starte den, men at resten av bilene 
ikke står lagret med flytende væske i seg. Helander viser til bildet kommunen har fra befaringen 
den 08.11.11 av et bilbatteri stående uforsvarlig lagret. Dette knytter Hansen til samme hendelse 
hvor han har benyttet seg av batteriet for å få start på bilen. Hansen opplyser at dette batteriet er 
nå fjernet.

På spørsmål fra Nilsen om Hansen føler han har fått uttalt seg i sin sak gjennom møtet med 
kommunen bekrefter Hansen at han har fått uttalt seg mer i dybden.

Hansen etterlyser forhåndsvarselet, endelig rapport og fremtidige skriv oversendt på samisk. 
Kommunen skal følge opp etterspørselen.

Med seg fra møtet får Hansen endelig rapport fra befaring av eiendom 10/48 av 04.01.2012, 
forhåndsvarsel om pålegg om opprydding av 13.03.2012 og utskrift av alle bilder kommunen har 
fra befaring den 08.11.11.

Kommunen vil på bakgrunn av samtalen med Hjalmar Hansen forme en ny redigert versjon av 
forhåndsvarsel om pålegg om opprydding av 13.03.2012 som blir sendt til Hansen rekommandert 
så snart det står ferdig.

Med hilsen

Svein-Ottar Helander
Avdelingsleder Ida Martine S. Nilsen

Miljøkonsulent

Kopi til:
Laila I. Blindseth Hansen Båteng 9845 TANA
Fylkesmannen i Finnmark v/Miljøvernavd. Damsveien 1 9815 VADSØ
Lensmannen i Tana Pb. 127 9846 TANA
Ellen M. B. Hansen Ørneveien 42 9015 TROMSØ
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Deanu gielda - Tana kommune 
Utviklingsavdelingen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank:
Rådhusveien 3 Rådhusveien 3 +47 46 40 02 00 4910.12.71160
9845 Tana Telefaks: Org.nr.:
E-post: postmottak@tana.kommune.no www.tana.kommune.no 78 92 53 09 943.505.527

Hjalmar Hansen
Båteng
9845  TANA

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato:
2011/1695 Ida Martine S. Nilsen, tlf.: 464 00 279 17.04.2012

Vedlegg: 
 Bilder fra befaring 08.11.11
 Endelig rapport fra befaring av eiendom 10/48 
 Forhåndsvarsel om pålegg om opprydding av eiendom 10/48 i Båteng
 Referat fra møte mellom Tana kommune og Hjalmar Hansen den 12.04.12

Forhåndsvarsel om pålegg om opprydding av eiendom 10/48 i Båteng (red.)

Det ble avholdt et møte mellom Tana kommune og Hjalmar Hansen den 12.04.12. Møtet kom i 
stand på grunnlag av en henvendelse pr. telefon fra kommunen til Hjalmar Hansen. I møtet ble 
det enighet om en utvidet frist for opprydding av haugen av tremateriale og andre gjenstander 
ved lokalitet 3. I møtet tilkjennega Hansen at han ikke hadde mottatt og lest forhåndsvarsel om 
pålegg om opprydding av eiendom 10/48 i Båteng av 13.03.12. På bakgrunn av disse 
opplysningene har Tana kommune redigert forhåndsvarselet om pålegg om opprydding av 
eiendom 10/48 i Båteng, av 13.03.12. Forhåndsvarsel om pålegg om opprydding av eiendom 
10/48 i Båteng (red.) er dermed nå endelig og gjeldende versjon:

Ved befaring den 08.11.11 har kommunen avdekket flere ulovlige fyllinger med ulike typer og
mengder avfall spredt over flere lokaliteter på din eiendom 10/48 over et område på ca. 990 m²,
viser til vedlagte rapport og kart.
Forsøplingen er i strid med forurensningsloven (lov om vern mot forurensninger og om avfall av
13. mars 1981 nr. 6) § 7, som oppstiller en plikt til å unngå forurensning og § 28, som oppstiller
et forbud mot forsøpling.

Kommunen viser til oppryddingsplikten som følger av § 28 tredje ledd:
” Den som har overtrådt forbudet i første ledd, skal sørge for nødvendig opprydding.”

og tiltaksplikten som følger av § 7 annet ledd:
 ”Når det er fare for forurensning i strid med loven, eller vedtak i medhold av loven skal

den ansvarlige for forurensning sørge for tiltak for å hindre at den inntrer. Har forurensningen
inntrådt skal han sørge for tiltak for å stanse, fjerne eller begrense virkningen av den. Den
ansvarlige plikter også å treffe tiltak for å avbøte skader og ulemper som følge av forurensningen
eller av tiltakene for å motvirke den. Plikten etter dette ledd gjelder tiltak som står i et rimelig
forhold til de skader og ulemper som skal unngås.”.
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Oppryddingen skal være utført i henhold til vedlagt rapport (Endelig rapport fra befaring av 
eiendom 10/48 i Båteng) av 04.01.12. Avfallet skal leveres til godkjent
avfallsmottak, og eventuelt farlig avfall skal leveres til mottak for farlig avfall. Godkjent
avfallsmottak er Øst-Finnmark Avfallsselskap Ans (ØFAS) for ikke-farlig avfall, batterier, 
EEavfall og skrapjern. Nærmeste godkjente avfallsmottak for fjerning av bilvrak er Varanger Bil
Demontering AS i Varangerbotn. For eventuelle kjøretøyer som fortsatt er i aktiv bruk må det
leveres skriftlig dokumentasjon til kommunen om dette. Gyldig dokumentasjon er en skriftlig
bekreftelse fra Statens Vegvesen på at bilen/bilene fortsatt er i aktiv bruk.

Når du har gjennomført oppryddingen skal du sende oss en skriftlig bekreftelse på dette med
 kvitteringer for at du har levert avfall til godkjent avfallsmottak
 kvittering på at du har levert bilvrak til godkjent avfallsmottak
 skriftlig bekreftelse fra Statens Vegvesen på biler som fortsatt er i aktiv bruk

innen den 06.07.2012.

Unntaket fra denne fristen og anføringer i vedlagt rapport av 04.01.12. gjelder avtale gjort i møte 
deg den 12.04.12 om sortering/fjerning av haugen av tremateriale og div. andre gjenstander ved 
lokalitet 3. Fristen for dette er satt som avtalt før neste snefall høsten 2012, innen den 01.10.12.
Gjeldende haug av tremateriale og div. andre gjenstander ved lokalitet 3 er beskrivelset i vedlagt 
rapport av 04.01.12. og er i tillegg merket spesielt i vedlagte bilder fra befaring 08.11.11.

Dersom det ikke er mottatt dokumentasjon innen de angitte frister på at oppryddingen er
gjennomført og at avfallet er sluttdisponert på en godkjent måte, vil kommunen pålegge deg
opprydding i medhold av forurensningslovens § 7 fjerde ledd.

Jamføre forvaltningslovens § 16 har du anledning til å uttale deg i saken. Tana kommune har 
tilfredsstilt din rett til å uttale deg ved å holde møte med deg den 12.04.12, samt fått en 
bekreftelse på dette i møtet på direkte spørsmål om du føler du har fått uttalt deg i saken.

Vedlegg: 
 Bilder fra befaring 08.11.11
 Endelig rapport fra befaring av eiendom 10/48 
 Forhåndsvarsel om pålegg om opprydding av eiendom 10/48 i Båteng
 Referat fra møte mellom Tana kommune og Hjalmar Hansen den 12.04.12

Med hilsen

Svein-Ottar Helander
Avdelingsleder Ida Martine S. Nilsen

Miljøkonsulent

Kopi til:
Laila I. Blindseth Hansen Båteng 9845 TANA
Fylkesmannen i Finnmark v/Miljøvernavd. Damsveien 1 9815 VADSØ
Lensmannen i Tana Pb. 127 9846 TANA
Ellen M. B. Hansen Ørneveien 42 9015 TROMSØ
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: K54

Arkivsaksnr: 2011/78-16

Saksbehandler: Anne Fløgstad Smeland

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget 39/2012 04.09.2012

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål for vannregion Finnmark (2016-2021): 
offentlig høring/ Mearkkašahtti čáhcehálddašangažaldagat Finnmárkku 
čáhceguvlui (2016 – 2021): almmolaš gulaskuddan.

Rådmannens forslag til vedtak
Tana kommune har følgende merknader til høringsutkastet ”Forslag til vesentlige 
vannforvaltningsspørsmål for vannregion Finnmark (2016-2021): 

1. Konklusjonene fra midtveishøringen (vesentlige forvaltningsspørsmål for vannregion 
Finnmark) må samordnes med tilsvarende høring for Tana, Neiden og Pasvik vannregion 
i Finland. 

2. Det videre arbeidet med tiltaksprogram og –analyser for Tana vannområde må også i 
sterkere grad koordineres med finske myndigheter. 

Vi viser til Tana kommunes høringsuttalelse til  planprogrammet (sak 18/2011, 4/5-11) . 

Ráđđealbmá mearrádusevttohus

Deanu gielddas leat čuovvovaš mearkkašumit gulaskuddanevttohussii “Evttohusat 
mearkkašahtti čáhcehálddašangažaldagaide Finnmárkku čáhceguvlui (2016 – 2021):

1. Konklušuvnnat mat leat boahtán gulaskuddamis barggu gaskkamuttus (mearkkašahtti 
hálddašangažaldagat Finnmárkku čáhceguovllus) fertejit buohtalastot sullasaš 
gulaskuddamiiguin Deanu, Njávdáma ja Báhcaveaji čáhceguovlluin Suomas.

2. Viidásat bargu doaibmabidjoprográmmain ja –analiissain mat gusket Deanu čáhceguvlui 
ferte buorebut koordinerejuvvot suoma eiseválddiiguin. 

Čujuhat Deanu gieldda gulaskuddancealkámuššii guoskevaččat plánaprográmmii (ášši 18/2011, 
4/5-11). 
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Saksopplysninger
Bakgrunn: 
Vannregionmyndigheten ved Finnmark fylkeskommune har i henhold til vannforskriftens § 28 
sendt på høring ”forslag til vesentlige vannforvaltningsspørsmål for vannregion Finnmark 
(2016-2021). Høringsperioden er fra  1. juli 2012-10. januar 2013. 

Høringsdokumentene består av et hoveddokument som gjelder hele vannregionen, samt 7 
vedlegg med lokale dokumenter for vannområdene.  Høringen er en midtveishøring som ledd i 
arbeidet med en ny forvaltningsplan for vannregion Finnmark for perioden 2016-2021, samt 
tilhørende tiltaksprogram. I høringsforslaget beskrives kunnskapsstatus og de viktigste 
utfordringene vi står overfor med hensyn til å nå miljømålene om godt vannmiljø innen år 2021. 
Konklusjonene i forslaget danner grunnlaget for det videre arbeidet med blant annet lokale 
tiltaksanalyser. 
Vannregionutvalget (VRU) har en sentral rolle i planprosessen. Utvalget består av 
representanter fra Finnmark fylkeskommune, sektormyndighetene og kommunene. I tillegg til at 
kommunene er representert ved regionrådene sitter også ordfører i Tana, Frank Ingilæ, i dette 
utvalget. En nærmere beskrivelse av planarbeidets organisering er gitt i høringsforslaget. 
Tana kommune tilhører vannområdet Tana, som består av nedbørsfeltet til Tanavassdraget samt 
bekkefeltene på begge sider av Tanafjorden. 

Det er etablert et eget vannområdeutvalg (VOU) for å følge opp arbeidet i vannområdet. VOU 
består av representanter for kommunene, sektormyndigheter, Fylkesmannen i Finnmark og 
Finnmark fylkeskommune samt de frivillige organisasjonene. Både politisk og administrativt 
nivå er representert i arbeidet.  Miljø- , landbruks- og utmarksutvalget (MLU) oppnevnte i 2011 
Helge Samuelsen som politisk representant i VOU. Kommunens administrative ansvarlige er 
Bygg og anleggsavdelingen v/Reidar Varsi. Det er søkt om skjønnsmidler til prosjektet fra om 
med 2013 til arbeidet i vannområdet (kommunestyret, sak 22/2012). 

Tidligere høringer: 
Tana kommune har tidligere deltatt i høringen av planprogrammet til forvaltningsplanen for 
vannregion Finnmark (2016-2021). Det ble her fattet følgende vedtak (MLU, sak 18/2011, 4/5-
2011): 

” I løpet av de siste 20 år har Tana kommune lagt ned et betydelig arbeid knyttet til Tanavassdraget. Vi vil her nevne miljøtiltak 
som ”Aksjon Tanavassdraget”, Flerbruksplan for Tanavassdraget og arbeidet med å få på plass en lokal fiskeforvaltning. Dette 
har gjort at vi har bygd opp en betydelig kompetanse, spesielt hva gjelder miljøforhold, naturressurser og erfaring knyttet til 
samarbeid mellom kommuner og over landegrensen, dvs. Utsjok kommune. 
Tana kommune har følgende merknader til planprogrammet for forvaltningsplanen for vannregion Finnmark (2016-2021): 

1. Tana kommune anser det som svært viktig at arbeidet med forvaltningsplanen for vannregion Finnmark har en sterk 
lokal forankring. Arbeidet i vannområdeutvalgene bør derfor prioriteres høyt. Vannregionmyndigheten anbefales å 
gjennomføre følgende tiltak på kort sikt for å møte utfordringene knyttet til vannområdeutvalgene: 

a. Seminar for vannområdene: Det gjennomføres et seminar for hvert av vannområdene hvor alle 
kommunene deltar. Formål: opplæring om forvaltningsplanarbeidet. 

b. Formelle rammer for interkommunalt samarbeid: Det bør tas initiativ til at kommunene i hvert vannområde 
etablerer formelle avtaler knyttet til det interkommunale samarbeidet i vannområdeutvalgene. 

2. For Tana vannområde bør det etableres et internasjonalt vannområdeutvalg, hvor kommunene på begge sider av 
riksgrensen deltar, samt aktuelle myndigheter fra begge land. Det foreslås å etablere dette utvalget som et norsk-
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finsk interkommunalt samarbeidsorgan, hvor det ligger formelle avtaler til grunn og hvor alle kommunene og øvrige 
deltakere har definerte forpliktelser med hensyn til deltakelse og arbeidsoppgaver. Det er svært viktig at det foretas 
en grundig avklaring med finske regionale myndigheter om det kommunale ansvaret på henholdsvis norsk og finsk 
side. 

3. Tana kommune har over mange år samarbeidet med nabokommunene langs Tanavassdraget om vannforvaltning. Vi 
har erfaringer med at dette samarbeidet er meget tids- og ressurskrevende, blant annet på grunn av 
forvaltningsmessige ulikheter og behov for tolking. Med bakgrunn i dette bør vannregionmyndigheten sette av ekstra 
midler til arbeidet i de internasjonale vannområdene, som skal være en kompensasjon for tolke- og 
oversettelsesutgifter, samt større reise- og møteutgifter. 

4. Tana kommune anser det som svært viktig at man for planperioden 2016-2021 får utarbeidet et felles norsk-finsk 
tiltaksprogram. Det anbefales at vannregionmyndigheten forsøker å få til en formell avtale med finske myndigheter 
om dette, som et ledd i etableringen av et internasjonalt vannområdeutvalg. 

5. Forholdet mellom forvaltningsplanen for vann og flerbruksplanen for Tanavassdraget må avklares nærmere. 
Gjeldende flerbruksplan for Tanavassdraget gjelder fram til og med 2016. Det anbefales at flerbruksplanen ikke 
rulleres etter dette, men at den inngår i den felles forvaltningsplanen. Aktuelle tiltak fra gjeldende flerbruksplan bør 
innarbeides i forvaltningsplanen når tiltaksprogrammet rulleres for perioden 2016-2021. 

6. Videre bør ansvarsforholdene generelt mellom ulike myndigheter på norsk side i arbeidet med tiltaksanalyser og 
andre utredninger avklares nærmere. Det bør fastsettes hvem som har hovedansvaret for de ulike utredningene, og 
hvem som skal delta i arbeidet og i hvilke fora arbeidet skal koordineres (eksempelvis vannområdeutvalget). Vi ser 
det som naturlig at det nye lokale forvaltningsorganet Tanavassdraget Fiskeforvaltning får delta i det videre arbeidet. 

7. Det bør utarbeides en mer detaljert tidsplan for forvaltningsplanarbeidet som angir blant annet møter i 
vannregionutvalget, referansegrupper og lokale vannområdeutvalg, møter med nabolandene, samt 
informasjonstiltak overfor lokalbefolkningen.  

8. Tana kommune anbefaler at det holdes åpne folkemøter i de ulike kommunene/vannområdene i forbindelse med 
planarbeidet. Erfaringene er at slike møter skaper en større nærhet til brukere lokalt enn medvirkning kun gjennom 
nettbaserte løsninger. 

9. Bruken av samisk språk i arbeidet med forvaltningsplanen må avklares. Tana kommune forutsetter at det 
tilrettelegges for bruk av samisk språk i møte med publikum i forbindelse med møter ol, og at plandokumentet (inkl. 
tiltaksprogrammet) oversettes til samisk. 

Tana kommune har ikke fått noen særskilt tilbakemelding  på denne høringsuttalelsen. 
Planprogrammet ble vedtatt av fylkesutvalget den 13.11.2011.  

Om denne høringen: ”vesentlige vannforvaltningsspørsmål”: 
I forbindelse med denne høringen, ”vesentlige vannforvaltningsspørsmål”  angår følgende 
høringsdokumenter Tana kommune særskilt (se vedlegg): 1) Forslag til vesentlige 
vannforvaltningsspørsmål for vannregion Finnmark (2016-2021), 2) Vesentlige 
vannforvaltningsspørsmål for Tana vannområde og 3) Tana, Neiden og Pasvik vannregion i 
Finland. Samtlige høringsdokumenter ligger på www.vannportalen/finnmark. Mer informasjon 
om de enkelte vannforekomstene ligger på www.vann-nett.no

I hoveddokumentet ”forslag til vesentlige vannforvaltningsspørsmål for vannregion Finnmark 
(2016-2021 er det gitt en beskrivelse av planarbeidet og drøftingene som er foretatt i forkant av 
den offentlige høringen. Vannområdeutvalget i Tana vannområde har deltatt aktivt i arbeidet og 
godkjent det lokale dokumentet (VOU-arbeidsmøte den 23.04.2012). 

Hoveddokumentet gir en oversikt over påvirkninger på vannmiljøet i Finnmark, samt 
vurderinger av om miljømålene kan nås for de enkelte vannforekomstene. Med bakgrunn i dette 
er det konkludert og prioritert følgende hovedutfordringer for det videre planarbeidet i 
vannregionen Finnmark: 
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 Påvirkninger fra gruvedrift
 Påvirkninger fra avløp
 Beredskap mot akutt forurensning
 Forurensning fra metallurgisk industri i Russland
 Vannkraftreguleringer
 Fremmede arter (pukkellaks, ørekyt og lagesild)
 Utslipp fra fiskeoppdrettsanlegg
 Kongekrabbe (påvirkning på bunndyrsfauna)
 Forurensning i havnene (forurenset sjøbunn)
 Fiskevandringshindre
 Påvirkning fra fiske: overbeskatning av anadrom fisk
 Forebyggende tiltak for å hindre smitte av Gyrodactylus salaris og andre fiskesykdommer
 Påvirkning fra fiskeoppdrett på anadrome fiskebestander

I tillegg til disse problemstillingene er påvirkning fra erosjonssikringsanlegg og bevaring av den 
naturlige kantvegetasjonen prioritert av vannområdeutvalget i Tana vannområde (se dokument, 
vedlegg 2). Vannområdeutvalget (VOU) har også særskilt understreket behovet for et helhetlig 
norsk- finsk overvåkningsprogram for Tanavassdraget. Påvirkninger fra gruvedrift og 
forurensning fra Russland er ikke aktuelt i Tana vannområde. Fremmede arter forekommer, men 
er ikke særskilt prioritert i vårt vannområde. 

I Tana, Neiden og Pasvik vannregion i Lappland er følgende hovedutfordringer prioritert med 
tanke på det videre arbeidet:

 Vannforsyning
 Belastninger (forurensning) til vassdrag: miljøgifter, mineralutvinning og diffuse utslipp fra 

avløp og skogbruk m.m)
 Vassdragsreguleringer
 Flomrisiko
 Forebygge spredning av fremmede arter og fiskesykdommer. 

Listen i Finland følger i hovedsak de samme utfordringene som er skissert i Norge. Unntaket er 
vannforsyning og flomvern, som er vektlagt i Finland, og påvirkninger fra fiske samt 
forurensning fra Russland, som er prioritert på norsk side. 

Vurdering
Prioriteringene og drøftingene i forkant av at høringsforslaget ble sendt på offentlig høring er 
beskrevet både i hoveddokumentet og i vedlegget for Tana vannområde. Med bakgrunn i dette 
er det ikke foretatt noen nærmere vurdering fra rådmannens side, utover at det er behov for en 
bedre samordning med finske myndigheter.  
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Forslag til vesentlige 
vannforvaltningspørsmål, 
vannregion Finnmark
Høringsutkast
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Vannregionmyndighet i vannregion Finnmark 

 

 
 
 
 
 
 
 
Forslag til vesentlige vannforvaltningsspørsmål sendes på offentlig høring den 1 juli 2012 med  
en høringsperiode som etter § 28 i vannforskriften skal være på minst 6 måneder. 

 

Høringsfrist: 10. januar 2013 

 
Høringsuttalelse sendes til: 

 

Finnmark fylkeskommune 

Vannregionmyndigheten i vannregion Finnmark 

Fylkeshuset 

9815 Vadsø 

 

Eller per e-post til postmottak@ffk.no  

Tittelfeltet i e-posten merkes: “Høringsuttalelse vesentlige vannforvaltningsspørsmål”. 

 

 
 
Dette dokumentet, kontaktinformasjon og annen nyttig informasjon om 
vannforvaltningsarbeidet i vannregion Finnmark finnes på internett: 

 

www.vannportalen.no 

 
 
 
 
 
 
Takk til Frank Martin Ingilæ, Tor Arne Bjørn, Mia Høgi, NVE Region Nord, Fiskeriforskning og Statens vegvesen for 
utlån av bilder til bruk i denne publikasjonen.  
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Forord 

 

Godt vann er mye mer enn vann som kan drikkes. Vann handler 
også om fritidsaktiviteter som fiske og bading, næringsutvikling 
som vannkraft og fiskeoppdrett, og livskvalitet med turmuligheter 
langs elver og fjorder. Vi skal kunne bruke vannet samtidig som vi 
sørger for at vannkvaliteten og livet i vannet ivaretas. Kommende 
generasjoner må også få glede av en vassdrags- og kystnatur rik på 
fisk, dyr, insekter og planter.  

I hele Europa gjøres det nå et arbeid for å ta bedre vare på de 
verdifulle vannressursene våre. I Norge er det vedtatt en forskrift 
om rammer for vannforvaltningen som beskriver hvordan vi skal 
arbeide med dette i vårt land. 

I dette dokumentet beskrives vannmiljøtilstanden, påvirkningene på vann og deres effekt. Dette 
er en oversikt over kunnskapsstatus og hvilke resultater som foreligger på nåværende 
tidspunkt. Med bakgrunn av dette gir dokumentet en prioritert oversikt over de viktigste 
utfordringene for vannmiljøet i vannregion Finnmark. Prioriteringene danner grunnlaget for det 
videre arbeidet med en ny forvaltningsplan for vannregion Finnmark (2016-2021).  

Arbeidet med kunnskapsgrunnlaget vil være en vedvarende og løpende prosess som ikke har en 
eksakt sluttdato. Høringsuttalelser og ny kunnskap som kommer til underveis i prosessen vil 
påvirke de vurderingene som er gjort så langt i dette dokumentet. 

Det er derfor viktig at alle med interesse for vann og berørte parter kommer med sine uttalelser. 
Har du kommentarer til hva som er de viktigste utfordringene for vannet der du bor? Er det 
spørsmål, utfordringer eller forhold som mangler eller er feil beskrevet? Finnes det data, 
kunnskap eller observasjoner som kan supplere og styrke kunnskapen om vannforekomstene, 
og som ikke er kommet fram her? 

 
Med hilsen 

 

 

Ann-Solveig Sørensen                                                                                                               
Fylkesvaraordfører 
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Sammendrag 
 
Dette høringsutkastet, ”forslag til vesentlige vannforvaltningsspørsmål”, beskriver 
kunnskapsstatus og de viktigste utfordringene vi står overfor med hensyn til å nå målet om et 
godt vannmiljø i Finnmark vannregion innen år 2021. Dokumentet skal på høring i perioden 
01.07.2012 til 10.02.2013. og vil bli endelig behandlet og vedtatt av fylkesutvalget i løpet av 
første halvdel av 2013. I tillegg er det utarbeidet lokale dokumenter om ”vesentlige 
vannforvaltningsspørsmål” i flere av vannområdene. Disse dokumentene gir mer detaljerte 
beskrivelser av kunnskapsgrunnlaget og vurderingene som er foretatt, og er derfor lagt ved og 
inngår som en del av høringen.  
 
 

Begge foto: Frank Martin Ingilæ 
 
Kapitlene 1 og 2  i dette høringsutkastet beskriver bakgrunnen for planarbeidet og hvordan 
planprosessen er gjennomført så langt i vannregion Finnmark.  Vannmiljøet i Finnmark er 
presentert i kapittel 3, mens kapittel 4 gir en vurdering av de vesentligste menneskeskapte 
påvirkningene på vannmiljøet i regionen.   
 
Følgende påvirkningstyper vurderes til å være de vesentligste, med bakgrunn i omfang 
(hyppighet) og  effekter på vannmiljøet:  vannkraftreguleringer, påvirkning fra kongekrabbe, 
påvirkninger fra havbruk,  påvirkninger fra gruvedrift, forurensning fra  metallurgisk industri i 
Russland, forurensning i havner, avrenning fra avløp, samt vandringshindre for fisk.  

Vannforskriften setter mål om at alle vannforekomstene innen år 2021 skal ha minst god 
miljøtilstand.  I kapittel 6 er det foretatt en vurdering av risiko for å ikke oppnå miljømålene.  
Risikoen er  i hovedsak knyttet til de samme påvirkingstypene som nevnt ovenfor. Når det 
gjelder kystvannet, er samtlige kystvannsforekomster satt til risiko eller mulig risiko på grunn 
av kongekrabbes påvirkning på bunnfaunaen. I tillegg har påvirkinger fra gruvedrift stor 
betydning i de vannområdene hvor det er tidligere eller pågående gruvedrift.  
Vannkraftreguleringer har videre stor betydning for risikovurdering i elver og innsjøer,  og i 
Pasvik vannområde også forurensning fra metallurgisk industri i Russland. 

Med bakgrunn i påvirkningsanalysene (kap. 4), risikovurderingen (kap. 6), framdriften i de 
internasjonale vannområdene (kap.7)  og innspill fra vannområdeutvalg og den regionale 
referansegruppen, er det foretatt følgende prioritering av hovedutfordringer for 
vannforvaltningen  i vannregion Finnmark i planperioden 2016-2021:  
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• Påvirkninger fra gruvedrift 
• Påvirkninger fra avløp* 
• Beredskap mot akutt forurensning 
• Forurensning fra metallurgisk industri i Russland 
• Vannkraftreguleringer 
• Fremmede arter i elver og innsjøer  
• Utslipp fra fiskeoppdrettsanlegg*  
• Kongekrabbe i kystvann (påvirkning på bunndyrsfauna) 
• Forurensning i havnene (forurenset sjøbunn) 
• Fiskevandringshindre 
• Påvirkning fra fiske i elver: overbeskatning av anadrome fiskearter.  
• Forebygge spredning av lakseparasitten Gyrodactylus salaris, andre parasitter og 

fiskesykdommer 
• Påvirkning fra fiskeoppdrett på anadrome fiskebestander*   

 
For de påvirkningstypene som er merket med stjerne (*) er kunnskapsgrunnlaget mangelfullt og 
sammenhengene uklare, men vi tror at  belastningene kan ha betydning for miljøtilstanden i 
mange vannforekomster.   
 

 

 

Auskarklubben ved Torhop i Tanafjorden,  Tana vannområde.  Foto: Frank Martin Ingilæ. 
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1. Bakgrunn: Vannforskriften og miljømålene 
 

EUs rammedirektiv for vann (vanndirektivet) ble gjort gjeldende for medlemsstatene i 2000. For 
Norge ble direktivet innlemmet i EØS-avtalen med virkning fra 1. mai 2009. For å gjennomføre 
vanndirektivet i Norge, er det utarbeidet en vannforskrift som trådte i kraft 1.januar 2007.  

Hovedformålet med vannforskriften er å sørge for at vannmiljøet, vannet og økosystemene,  blir 
beskyttet og brukt på en bærekraftig måte. Vi kaller det en helhetlig og økosystembasert 
forvaltning:  

• Vannet skal forvaltes som en enhet fra fjell til fjord, med de naturgitte grensene for 
nedbørsfeltene og tilhørende kystområder som forvaltningsenheter. 

• Elver, innsjøer, grunnvann og kystvann skal ses i sammenheng 

• Forvaltning av vannmengder, vannkvalitet og økologi skal ses under ett 

• Man skal se på den samlete påvirkningen fra alle sektorer som bruker og påvirker vann 

• Det skal legges til rette for at alle interessenter og allmennheten kan medvirke.  

Verktøyet for å få en mer helhetlig og økosystembasert vannforvaltningen er de regionale 
forvaltningsplanene for vann. Hver av de 11 vannregionene i Norge skal innen utgangen av 2015 
vedta en forvaltningsplan for planperioden 2016-2021.  

 

Sydover og oppover 
Tanaelva, sett fra 
Høyholmen, Tana 
vannområde. Foto: 
Frank Martin Ingilæ.  

 

 

 

 

 

 

I følge regelverket skal alle involverte arbeide utifra et felles fastsatt mål om godt vannmiljø, der 
hovedvekten legges på økologiske og kjemiske forhold. God økologisk og kjemisk tilstand skal 
sikre levedyktige bestander av alle viktige grupper av organismer, og på den måten sørge for 
godt fungerende økosystemer.  
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Det generelle miljømålet er at alle vannforekomster1  skal ha minst god økologisk og kjemisk 
tilstand2, mens grunnvann skal ha minst god kjemisk og kvantitativ tilstand3

I noen vassdrag er det store samfunnsinteresser knyttet til fysiske inngrep, for eksempel 
vannkraftanlegg eller havner. For disse kan det være vanskelig å  oppnå god miljøtilstand uten at 
samfunnsnytten blir redusert. Slike vannforekomster kalles sterkt modifiserte vannforekomster 
(SMVF), og her gjelder mål om ”godt økologisk potensial”  Hva som er et ”godt økologisk 
potensiale” vil bli vurdert for hver SMVF utifra hva som realistisk lar seg gjøre av tiltak for å 
komme nærmest mulig en god økologisk tilstand. Vannforekomsten skal også beskyttes mot 
forringelse. 

 innen 2021.  
Vannforekomster som i dag har svært god eller god tilstand må beskyttes mot forringelse (fig. 
1.1).  I vannforekomster hvor  miljømålene ikke er tilfredsstilt, skal miljøforbedrende og/eller 
gjenopprettende tiltak iverksettes. 

 

Svært god

God

Moderat

Dårlig

Svært dårlig

Grensen for bærekraftig bruk

Tilstand miljømål

Miljømål tilfredsstilt

Tiltak nødvendig for å nå 
miljømål

Klasse

 
 
Fig.1.1. Oversikt over klassifisering og miljømål for vannforekomstene. Klassifisering av vannforekomsten 
i klassene fra moderat og nedover krever tiltak for å komme over grensen for bærekraftig bruk, samtidig 
som vannforekomster klassifisert som god eller svært god skal beskyttes mot forringelse. 

                                                             
1 En vannforekomst defineres som en avgrenset eller betydelig mengde overflatevann, for eksempel en innsjø, 
magasin, elv, bekk, kanal, fjord eller kyststrekning, eller deler av disse, eller en avgrenset mengde grunnvann 
innenfor en eller flere akviferer.  
2 Hva som er god økologisk og kjemisk tilstand er fastsatt i vannforskriften gjennom en del objektive 
minimumskritierier. Ulike vanntyper har ulike kriterier. For å finne tilstanden gjennomføres ulike målinger, og 
man bruker de mest egne bioindikatorene på miljøpåvirkning. For kystvann måles bla. planteplankton, 
makroalger (tang og tare) og bunndyr, i tillegg til hydromorfologiske og fysisk-kjemiske indikatorer (bla. 
temperatur, mengde fosfor og oksygeninnhold). I vassdrag måles bla. fisk, planteplankton, vann-planter, alger og 
bunndyr i tillegg til hydromorfologiske og fysisk-kjemiske indikatorer.  
3 Kvantitativ tilstand er uttrykk for i hvilken grad en grunnvannsforekomst er påvirket direkte eller indirekte av 
uttak av vann.  

Side 47



 

 
 

8 

2. Planprosessen fram mot forvaltningsplanen for vannregion 
Finnmark (2016-2012) 

 

Rammene for planarbeidet 
For arbeidet med forvaltningsplanen (2016-2021)  er det utarbeidet et planprogram4

Finnmark fylkeskommune er vannregionmyndighet og har det overordnet ansvar som plan- og 
prosessleder i vannregion Finnmark. Det er etablert et vannregionutvalg (VRU) med deltakelse 
fra sektormyndigheter og kommunene, samt en regional referansegruppe. På lokalnivået i 
vannområdene deltar både kommunene, sektormyndigheter og andre interessenter i 
vannområdeutvalg og arbeidsgrupper (fig. 2.2.).  

. 
Planprogrammet angir rammene for hvordan planarbeidet skal gjennomføres med hensyn til 
blant annet organisering,, framdrift og medvirkning.  

Planarbeidet foregår i ulike planfaser: karakterisering og risikovurdering, klassifisering av 
vannforekomstene, utarbeidelse av tiltaksanalyser, overvåkningsprogram, utkast til 
forvaltningsplan og tiltaksprogram (se planprogrammet  og fig. 2.1). 

For Finnmark vannregion ble det utarbeidet en forvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram 
for den første planperioden 2010-2015. Denne planen omhandler kun Tana-, Neiden og Pasvik 
vannområder, da det i første planrunde kun ble arbeidet med enkelte pilotområder. Tiltakene i 
planen blir nå iverksatt, og skal ferdigstilles innen 2015. Dette skjer parallelt med at det arbeides 
fram mot den nye forvaltningsplanen for perioden 2016-2021.  

Sektormyndigheter, interessenter og allmennheten kan medvirke i den videre planprosessen 
gjennom deltakelse i utvalg og arbeidsgrupper, samt ved å gi innspill til høringer. 
Forvaltningsplanen og tiltaksprogrammet sendes på høring senest 1. juli 2014 og skal behandles 
i fylkestinget i løpet av våren 2015.   

 

 

 
Fig. 2.1. Milepæler i planarbeidet fram 
mot ny forvaltningsplan for 
vannregion Finnmark (2016-2021). 
Figuren viser arbeid som allerede er 
utført i årene 2010-2011, og det 
gjenstående planarbeidet fram mot 
2015. Planarbeidet består av 
prosessarbeid samt arbeid med det 
faglige beslutningsgrunnlaget. I tillegg 
skal man i perioden også iverksette og 
gjennomføre tiltak fra 
forvaltningsplanen for planperioden 
2010-2015.  

                                                             
4 Se www.vannportalen.no , regionale sider for vannregion Finnmark.  
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Fig.2.2. Organisering av vannforvaltningen i Norge og i vannregion Finnmark.  
 

Planarbeidet så langt  

Vannregionutvalget (VRU) 
Etter at fylkeskommunen overtok som vannregionmyndighet i 2010 ble vannregionutvalget 
(VRU) nyoppnevnt med fylkesvaraordfører Ann-Solveig Sørensen som leder. I tillegg til 
Finnmark fylkeskommune består VRU av sektormyndighetene og representanter for 
kommunene.   
 
Det er satt ned en regional referansegruppe for å gi innspill til arbeidet i regionen. 
Referansegruppen består av frivillige organisasjoner, bransjeorganisasjoner og andre 
interessenter. Den regionale referansegruppen hadde møte den 30.05.2012, og arbeidet særskilt 
med innspill til dette høringsdokumentet.  

For å mobilisere de frivillige organisasjonene ble det i tillegg avholdt egne informasjonsmøter i 
november 2011,  i samarbeid med Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA). 
Kraftbransjen har også hatt egne informasjonsmøter, arrangert av NVE Region Nord og Energi 
Norge. 

 

Vannområdeutvalgene (VOU) 
Vinteren og våren 2011 ble brukt til oppstartsmøter med kommunene,  hvor 
vannområdeutvalgene ble satt ned.  Våren 2012 ble det avholdt nye møter i 
vannområdeutvalgene (VOU) der også organisasjoner og næringsaktører deltok.  I møtene ble 
resultater fra karakteriseringen av vannforekomstene gjennomgått, og deltakerne kom med 
innspill til vesentlige vannforvaltningsspørsmål. Flere av vannområdene utarbeidet lokale 
dokumenter om vesentlige vannforvaltningsspørsmål. 

Høsten 2011 engasjerte Finnmark fylkeskommune prosjektledere for 7 av de 10 vannområdene 
på midlertidig basis. Alta kommune har hatt ansvar for vannområdet 
Altavassdraget/Loppa/Stjernøya , mens Tana kommune har ledet arbeidet i Øst-Finnmark. Fra 
og med 1. mars overtok Sør-Varanger kommune ansvaret for Pasvik og Neiden vannområder. 
Det arbeides med å få på plass prosjektledere i samtlige vannområder.  
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Bugøynes/Pykeijä, Neiden vannområde. Foto: Frank Martin Ingilæ.  

 
Det har vært gjennomført karakteriseringsmøter med samtlige kommuner i de vannområdene 
som har hatt egen prosjektleder. For vannområdene Måsøy/Magerøya og  
Lakselvvassdraget/Porsangerfjorden ble det ikke avholdt  karakteriseringsmøter og VOU i løpet 
av våren 2012, og det lokale arbeidet er dermed forsinket. I vannområdet Sørøya, Seiland og 
Kvaløya med innland er det ikke avholdt karakteriseringsmøte med kommunen. 

  

Internasjonalt samarbeid 
Det er fastsatt i vannforskriften (§31) at vannregionmyndigheten skal samarbeide med ansvarlig 
myndighet i tilgrensete EØS-stater med sikte på å etablere felles løsninger, slik at ønsket 
miljøtilstand kan oppnås for hele nedbørsfeltet. For de nedbørsfeltene som er felles med Finland, 
har arbeidet med karakterisering og ”vesentlige vannforvaltningsspørsmål”  vært koordinert 
med myndigheten på finsk side: Nærings-, - samferdsels- og miljøsentralen (ELY-keskus) i  
Lappland. Det har vært ett felles arbeidsmøte i 2011, i tillegg til årlige samarbeidsmøter mellom 
alle vannregionmyndighetene på Nordkalotten.  De norske kommunene i Tanadalen har også 
hatt et felles møte med Utsjoki i Finland (mars 2012) om kommunenes rolle og samarbeid 
knyttet til vanndirektivet. Det rapporteres årlig om framdriften i forbindelse med møter i den 
felles norsk-finske grensevassdragskommisjonen.  

Når det gjelder samarbeid med Russland, som er utenfor EØS- området, fastsetter 
vannforskriften (§ 32) at det skal tas initiativ til internasjonalt samarbeid med sikte på å oppnå 
ønsket miljøtilstand for hele nedbørsfeltet.  Det har så langt vært gjennomført et seminar om 
vannforvaltning i Murmansk i november 2011, hvor representanter fra regionalt nivå i 
Lappland, Finnmark og Murmansk oblast deltok. De tre landene har hatt et godt miljøfaglig 
samarbeid på grenseregionalt nivå gjennom mange år, men nytt nå er oppfølgingen av EU’s 
vanndirektiv.  Samarbeid med Russland knyttet til vanndirektivet er så langt ikke formalisert.  
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3. Vannmiljøet i vannregion Finnmark 
 

Vannregion Finnmark består av Finnmark fylke, inkludert kystvannet ut til en nautisk mil 
utenfor grunnlinjen. Finnmark vannregion er del av en internasjonal vannregion, som i tillegg til 
arealene på norsk side også omfatter de deler av nedbørsfeltene til Tana-, Neiden- og 
Pasvikvassdraget som ligger i Finland (Tana, Neiden og Pasvik vannregion i Finland), og deler av 
Pasvikvassdraget og Grense Jakobselv på russisk side. En liten del av arealet til Finnmark fylke 
inngår dessuten i Kemijoki vannregion i Finland. Grensen mellom vannregionene Troms og 
Finnmark følger i grove trekk fylkesgrensen (fig. 3.1.) . For en detaljert geografisk avgrensning 
vises det til www.vann-nett.nve.no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjøllefjorden med Finnkirka i horisonten, Laksefjorden og Nordkinnhalvøya vannområde.        
Foto:  Frank Martin Ingilæ. 

Vannnforekomstene i Norge er gruppert i 6 ulike økoregioner ut i fra klimatiske forhold og 
biogeografiske utbredelsesmønstre for biologiske kvalitetselementer som f.eks fisk og 
bunnfauna. Kystvannsforekomstene i vannregion Finnmark tilhører økoregion Barentshavet. 
Når det gjelder fastlandet (elver og innsjøer), er vannregion Finnmark delt i to ulike 
økoregioner: Nord-Norge ytre og Nord-Norge indre. Skillet går ved Reisavassdraget i Troms og 
ut til kysten ved Magerøya i Finnmark. Øst- Finnmark og de indre delene av vannregionen 
tilhører økoregionen Nord-Norge indre. I denne økoregionen  finnes det naturlig flere fiskearter 
enn i de øvrige økoregionene, på grunn av en ulik innvandringshistorie for fisk.  

Med sitt på areal 64381,73 km2 er vannregion Finnmark den nest største av vannregionene i 
Norge. På tross av det store arealet er det kun 74.570 innbyggere i Finnmark (per 01.07.2011) 
(1,5 % av landets befolkning).  Dette preger også vannmiljøet. En stor andel av vannressursene 
er i liten grad påvirket av menneskelig aktivitet.  
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Vannet er dominerende i landskapet i Finnmark. I den nasjonale databasen vann-nett er det 
registrert hele 789 innsjøvannsforekomster5

Finnmark vannregion er inndelt i 10 vannområder og disse er presentert i tabell 3.1. nedenfor.  

 og 1312 elver og bekkefelt på norsk side (tabell 
3.1.).  

 

Tabell 3.1. Antall og areal for vannforekomster i Finnmark vannregion fordelt på vannkategoriene elver, 
innsjøer, kystvann og grunnvann (per 07.06.2012).  Elver og bekkefelt vises i kilometer (km) elvestrekning, mens 
øvrige er angitt som areal (km2).  

Vannkategori Antall Km2/km 
Elver og bekkefelt 1312 56773,38 
Innsjøer 789 1126,56 
Kystvann 204 15517,82 
Grunnvann 136 753,61 
Antall vannforekomster totalt 2441  
 

 

 

 

Fig. 3.1 . Kart over vannregion Finnmark som viser inndelingen i vannområder. Finnmark vannregion inngår i 
en internasjonal vannregion. Deler av de ulike vannområdene som ligger i henholdsvis Finland eller Russland 
har hvit bakgrunnsfarge. Kartgrunnlag: Statens Kartverk. Kilde: NVE .Bearbeidet av Tana kommune.  

 

                                                             
5 Innsjøvannsforekomstene omfatter kun innsjøer med et areal på over 0,5 km2. 
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Tabell 3.2. Beskrivelse av nedbørsfeltene og kommunene som inngår i vannområdene i vannregion Finnmark.   

Vannområde Nedbørsfelt som inngår i vannområdet Kommuner som har arealer i vannområdet 

Alta, Loppa og 
Stjernøya 
 

Omfatter i  hovedsak nedbørsfeltet til Alta- Kautokeino 
vassdraget.  

 

Kommunene Kautokeino, Alta, Loppa og 
Hasvik har arealer i vannområdet, samt mindre 
deler av Nordreisa og Kvænangen i Troms 
fylke.  

Sørøya, Seiland  og 
Kvaløya med innland 

 

Omfatter nedbørsfeltene på øyene Sørøya, Seiland og 
Kvaløya med innland. Innlandet består av nedbørsfeltet 
til Repparfjordvassdraget og flere andre mindre vassdrag 
i Kvalsund og Alta kommuner.    

Kommunene som har arealer innenfor dette 
vannområdet er Hammerfest, Hasvik, 
Kvalsund, Alta og en mindre del av Porsanger.  

 

Måsøy og Magerøya 

 

Omfatter nedbørsfeltene på Magerøya og øyene i Måsøy 
kommune,  i tillegg til Lafjordelva, Russelva og 
Rávdjuljohka på fastlandet. 

 

Vannområdet omfatter arealer i Måsøy og 
Nordkapp kommuner, og mindre deler av 
Kvalsund og Porsanger kommuner.  

Lakselvvassdraget og 
Porsangerfjorde 

 

Nedbørsfeltene til vassdragene Lakselva, Stabburselva og 
Børselva. I tillegg kommer Porsangerfjorden, og 
nedbørsfeltene på begge sider av fjorden.  

 

Hoveddelen av arealet til vannområdet ligger i 
Porsanger kommune, og mindre deler av 
Nordkapp kommune. I tilegg har vannområdet 
enkelte mindre arealer i Karasjok, Lebesby, 
Kvalsund, Alta og Tana kommuner.  

Laksefjorden og 
Nordkinnhalvøya 

 

Vannområdet omfatter nedbørsfeltene som drenerer til 
Laksefjorden 

Hoveddelen av vannområdets areal ligger i 
Lebesby og Gamvik kommune, i tillegg til 
mindre arealer i Nordkapp, Porsanger og Tana. 

Tana  
 

Vannområdet omfatter nedbørsfeltet til Tanavassdraget, 
samt nedbørsfeltene på begge sider av Tanafjorden. 

På norsk side omfattes arealer i kommunene 
Berlevåg, Gamvik, Tana, Karasjok og 
Kautokeino, samt mindre deler av Alta, 
Porsanger, Lebesby og Nesseby. På finsk side 
inngår arealer i kommunene Utsjoki, Inari og 
Enontekio. 

Indre Varangerfjord 

 

I tillegg til kystvannet innerst i Varangerfjorden, består 
vannområdet av en rekke vassdrag (Bergebyelva, Nyelva, 
Reahppenjohka, Nyborgelva m.fl).  

Vannområdet omfatter hovedsakelig arealer i 
Nesseby kommune.   

Varangerhalvøya 

 

Vannområdet består av nedbørsfeltene på 
Varangerhalvøya, som drenerer til Varangerfjorden i sør 
og til Barentshavet i nord.  

Vannområdet omfatter arealer i kommunene 
Vadsø, Vardø, Båtsfjord og Berlevåg, samt 
mindre deler av Nesseby og Tana 

Neiden  

 

Vannområdet Neiden består av nedbørfeltet til Neiden- 
og Munkelvvassdraget i Sør-Varanger kommune. 
Kystvannsforekomstene Kjøfjorden, Korsfjorden, 
Neidenfjorden, Munkefjorden og deler av Bøkfjorden 
ytre inngår i vannområdet.  

Omfatter arealer i Sør-Varanger kommune. 
Vannområdet er et internasjonalt vannområde, 
hvor også arealer i Inari kommune i Finland 
inngår.  

Pasvik  

 

Vannområdet Pasvik består av nedbørsfeltet til Pasvik-
vassdraget, Jarfjordfjellet og Grense Jakobselv i Sør-
Varanger kommune. Kystvannsforekomster i Bøkfjorden, 
Langfjorden, Jarfjorden og ytre Varangerfjord inngår i 
vannområdet.  

Omfatter arealer i Sør-Varanger kommune. 
Vannområdet er internasjonalt hvor også 
arealer i Finland (Inari kommune) og Russland 
inngår (Pechenga, Murmansk oblast). 
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4. Vesentlige brukerinteresser i vannregion Finnmark 
 

Vann har mange brukere og interessene knyttet til vann er mange. De viktigste interessene i 
Finnmark vannregion er oppsummert i tabell 5.1., og de vesentligste interessemotsetningene er 
beskrevet nedenfor.  

  

Tabell 5.1. Vesentlig brukerinteresser i vannregion Finnmark. Oversikten er basert på innspill fra kommunene, 
vannområdeutvalgene og sektormyndighetene.  

 
 

Brukerinteresse 
Næringsinteresser Havbruk (fiskeoppdrett) 

Fiskeri 
Gruvedrift 
Skipsfart og skipsindustri 
Næringsmiddelbedrifter (bla. sjømatindustri) 
Øvrig industri 
Vannkraft 
Olje- og gassvirksomhet 
Mineralutvinning 
Jordbruk 
Reindrift 
Turisme 

Øvrig interesser Samferdsel 
Fiske 
Friluftsliv, utmarkshøsting og rekreasjon 
Drikkevannsforsyning 
Interesser knyttet til matvaresikkerhet (trygg mat) 
Naturverninteresser 
Folkehelse (ingen helserisiko)  

 

Kongekrabbe  
Med hensyn til kongekrabbe, er det en uenighet mellom ulike grupper som ser på kongekrabbe 
henholdsvis som en høstbar ressurs eller som en fremmed art med negative konsekvenser for 
økologien i havet. Debatten om kongekrabbe går på tolkningen om forvaltningen er korrekt. 
Stortingsmelding nr. 40 (2006-2007) legger grunnlaget for kongekrabbens to-forvaltnings 
system. I Øst Finnmark skal kongekrabben behandles som en fornybar ressurs med kvoter, mens 
den betraktes som en fremmed art i Vest Finnmark hvor det foregår et desimeringsfiske.  

Fiskeoppdrett og villaksinteresser                
Det kan i gitte tilfeller oppstå en brukerkonflikt mellom de som utnytter villaksressursene 
(sportsfiskere og kystfiskere) og havbruksnæringen. Fiskeoppdrett kan være en trussel mot de 
ville laksebestandene på grunn av rømninger av oppdrettslaks (genetisk forurensning), og 
gjennom å forårsake unaturlig høye konsentrasjoner av lakselus, som kan være til skade for vill 
anadrom fisk6

 

.  

                                                             
6 jf. Strategi for en miljømessig bærekraftig havbruksnæring, Regjeringen/Fiskeri- og Kystdepartementet). 
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Gruvedrift 
I områder med tidligere, pågående og planlagt gruvedrift er det et høyt konfliktnivå knyttet til 
om behovet for arbeidsplasser kan forsvare påvirkningene gruvedriften har på naturmiljøet. 
Gruvemotstanderne omfatter natur- og miljøverninteressene, interesser knyttet til 
primærnæring og matvaresikkerhet, samt andre som kan bli berørt av utslippene. Konflikten 
mellom gruveindustri og fiskerne i forhold til vannforskriften er knyttet til at gruveindustrien 
medfører utslipp til sjøen i form av tungmetaller og flokkuleringsmidler med ukjente negative 
konsekvenser for det marine liv. I forhold til sjødeponisakene, har matvaretrygghet vært lite i 
fokus, og dokumentasjon av metaller og kjemikaliers potensielle toksisitet og påvirkning på fisk 
og sjømat vært mangelfull.  

Vannkraftreguleringer                      
I forhold til vannkraftutbygginger, er det en interessemotsetning mellom næringsinteressene 
(regulanter, utbyggere og lokalt næringsliv)  og friluftslivs, fiske- og naturverninteressenter og 
primærnæringer. Reguleringene påvirker miljøverdiene i og langs utbygde vassdrag. Dette kan 
gi seg utslag i reduksjon/tørrlegging av vannføring, regulering/oppdemning av vann, erosjon i 
reguleringssonen, endring av sedimenttransport, endring i vanntemperatur, overføring av 
fiskearter mellom vassdrag m.m. I Finnmark er det relativt lite utbygd vannkraft i 
sammenligning med øvrige deler av landet (19 % av landets areal, men produserer bare 0,9 % 
av landets vannkraft).   

 

 
 
Fisking i nærområdet til  kraftverket ved Melkefoss, Pasvik vannområde. Foto: Tor Arne Bjørn.  

 

Drikkevannsforsyning 
Det er eksempler i regionen på at aktiviteter i nedslagsfelt/kilde (både i overflate- og 
grunnvannskilder), kan utgjøre trusler i forhold til hensynet til trygt drikkevann. Det er videre 
mange vannverk i regionen som ikke er godkjente.  
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5. Generelle utviklingstrender som påvirker vannmiljøet 
 

Finnmark er et fylke med store naturressurser. Tradisjonelt har fiskerinæringen vært den 
største og viktigste næringen i fylket, sammen med reindrift og landbruk. Ny utvikling innenfor 
næringer som energi og mineraler er i ferd med å gjøre Finnmark attraktiv for kraftutbyggere og 
aktører innen gruvedrift. Med en avklart delelinje i Barentshavet og en ny minerallov forventes 
det en større leteaktivitet etter naturressurser både i Barentshavet og på land. Dette er 
drivkrefter som vil kunne få stor innvirkning både på den økonomiske og befolkningsmessige 
utviklingen i Finnmark de neste årene7

Utviklingen innen mineral, energi- og havbruksnæringen vil ha betydning for tilstanden til 
vannmiljøet i Finnmark ut over det som så langt er registrert i tilknytning til de enkelte 
vannforekomstene.  Økt mineralutvinning vil ha konsekvenser for vannmiljøet i form av fysiske 
inngrep og forurensning, blant annet fra deponering av avgangsmasser.  

. Innbyggertallet var på 74.570 per 01.07.2011 (kilde: 
SSB) og har de siste årene hatt en svak økning som forventes å fortsette.  

Flere olje- og gassfunn på norsk og russisk side i Barentshavet bidrar til at det er sterke 
drivkrefter for en økt industriutvikling innen olje- og gassektoren i Finnmark i årene som 
kommer (se Energistrategier for Finnmark, 2010-2013). Utviklingen vil bidra til mer 
skipstrafikk og mer aktiviteter i havnene, som vil kunne medføre mer forurensning og flere 
fysiske inngrep i kystsonen. I tillegg er det fare for oljeutslipp og ulykker knyttet til blant annet 
oljetransport, oljeomlastning og annen transport til sjøs.   

I nasjonal sammenheng er også Finnmark det fylket som har størst vekstpotensiale innen 
havbruk, og det er forventet en produksjonsøkning på 45 % i perioden 2012-2017 (se Fiskeri- 
og havbruksstrategier for Finnmark (2011-2014). Dette kan ha betydning for vannmiljøet, i form 
av økte utslipp i nærområdene til anleggene, økt smittefare og rømninger av oppdrettsfisk, og 
større konsentrasjon av lakselus. Utviklingen går mot færre og større lokaliteter som utnytter 
arealene på en mer effektiv og bærekraftig måte. Videre har aktørene og myndighetene aldri hatt 
større fokus på biologisk kontroll.  

Klimaendringene vil også ha betydning for vannmiljøet. Det er forventet en økning i 
nedbørsmengdene i Finnmark på 8-9 %  og en temperaturøkning på 2,3 grader Celsius (middels 
prognose) innen år 2050 (Hanssen Bauer et al. 2009). Mer nedbør og flom vil føre til økt erosjon 
og dermed økte næringstilførsler. Dette betyr imidlertid ikke nødvendigvis eutrofiering. I vår 
vannregion vil vassdragene kunne blir mindre produktive (mer oligotrofe) som følge av mer 
terrestrisk vekst. Nye problemarter vil trolig dukke opp. I landbruket vil det være et økt behov 
for erosjonsforebygging. På tiltakssiden vil for eksempel skjerpede krav til spredning av 
naturgjødsel i vekstsesongen, kantsoner og mindre høstpløying ha betydning.  

Mer nedbør og flom vil videre føre til større belastning på infrastrukturen, herunder vann-  og 
avløpsanleggene. Større nedbørsmengder vil blant annet kunne føre til økt forurensning fra 
avløpsanlegg fordi kloakk og drikkevann blir blandet. Det vil bli et økt behov for utbedringer og 
vedlikehold av avløpsnettet, noe som har betydning for det videre arbeidet med 
tiltaksprogrammet til forvaltningsplanen.  

                                                             
7 Se Finnmark fylkeskommune, 2011. Grunnlagsdokument til Regional planstrategi for Finnmark.  
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6. De viktigste påvirkningene på vannmiljøet i vannregion Finnmark 
 

For å vite hva som er de viktigste menneskeskapte påvirkningene å jobbe videre med, er det 
foretatt en påvirkningsanalyse. Alle påvirkningene som kan anses å ha, eller kan komme til å ha 
effekt på vannmiljøet i en vannforekomst skal identifiseres. 

 I dette kapittelet sammenstilles påvirkningsanalysen for alle vannområdene i regionen, samt for 
vannregionen som en helhet (per 07.06.2012). Årsakene til påvirkningene beskrives slik at man 
får oversikt over hvilke aktiviteter og drivkrefter som forårsaker påvirkningene. Kun 
påvirkninger på norsk side i de internasjonale vannområdene er beskrevet (se kap. 7 for 
informasjon om de finske delene av nedbørsfeltene).  

 

6.1. Oversikt over vesentlige påvirkninger i vannregionen Finnmark 
Et hovedtrekk ved vannmiljøet i Finnmark vannregioner at en stor andel av elvene og innsjøene i 
liten grad er påvirket av menneskelige inngrep. Mer enn 75% av innsjøene og 70 %  av elvene er 
uten registrerte påvirkninger8

Påvirkningene fordelt på de ulike vannkategoriene er beskrevet separat i avsnittene nedenfor.  

. I kystvannet er situasjonen noe annerledes, hvor påvirkningene 
er flere og med større effekt. Dette er særlig fordi det er registrert et høyt antall biologiske 
påvirkninger.  

 

Kystvann 
Påvirkning fra kongekrabbe (Paralithodes camtschatica Tilesius) på bunnfauna er den mest 
hyppig registrerte påvirkningsfaktoren i hele vannregionen, og er registrert for samtlige av 
kystvannsforekomstene (204 vannforekomster)(fig 6.1.).  

Øvrige påvirkningstyper er forurensning (industri, herunder gruvepåvirkning, skipsfart, utslipp i 
havner, avløp og utslipp fra fiskeoppdrettsanlegg9

Det er ikke registrert noen kandidater til SMVF i kystvann, eksempelvis knyttet til påvirkninger 
fra havnekonstruksjoner.  

, m.m) (116  registreringer) og fysiske inngrep 
i kystsonen (havner, moloer og mudring) (56 registreringer).   

                                                             
8 Det er per 10.05. 2012 registrert om lag 190 påvirkninger på 789 innsjøvannssforekomster og 400 påvirkninger på 
totalt 1233 elvevannsforekomster, hvorav flere vannforekomster har mer enn en påvirkningstype.  
 
9 Utslipp fra fiskeoppdrettsanlegg omfatter organiske partikler, notimpregnering og avlusningsmidler som påvirker 
tilstanden i vannmiljøet omkring anlegget Smittestoffer er ikke omfattet. Det er per 10.05.2012 uklart hvor nært 
anleggene vannforskriftens krav til økologisk og kjemisk tilstand skal gjelde.  
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Kongekrabbe utenfor mottaksanlegg ved Bugøynes, Neiden vannområde. Foto: Fiskeriforskning.  

 

 

 

Fig 6.1. Status per 07.06.2012 over antall registrerte påvirkninger på kystvannsforekomster i Finnmark 
vannregion. Påvirkningene er fordelt på ulike påvirkningstyper: forurensning, andre påvirkninger , fysiske 
inngrep og morfologiske endringer i kystsonen og kongekrabbe (biologisk påvirkning). Påvirkningene er 
vurdert i forhold til påvirkingsgrad: ukjent, liten, middels og stor. Kilde: www.vann-nett.nve.no. 
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Elver  
I elvene er følgende påvirkningstyper de mest hyppige (fig 6.2.):  

• Forurensning (174 registreringer), som i hovedsak omfatter diffus avrenning fra avløp 
og landbruk, 

• Fysiske inngrep (155 registreringer) (vannkraft, fiskevandringshindre, erosjons- og 
flomsikringsanlegg) er de mest hyppig registrerte påvirkningstypene.   

Øvrige påvirkninger som opptrer i mindre omfang,  men som kan ha stor påvirkningsgrad lokalt 
er forurensning fra metallurgisk industri i Russland (19 registreringer), andre påvirkninger (bla. 
fra fiske)(41 registreringer), fremmede arter (17 registreringer) og fiskeoppdrett (rømt 
oppdrettslaks)(5 registreringer knyttet til Vestre Jakobselv). De fremmede artene omfatter  
lagesild, pukkellaks, hvitfinnet steinulke, ørekyt og gjedde.  

Registreringer av påvirkninger knyttet til eksisterende drikkevannskilder er per 19.06.2012 
ikke ferdigstilt i vann-nett.  

Påvirkninger fra fiskeoppdrett på anadrome fiskebestander er per  01.07.2012 ikke helhetlig 
registrert i vann-nett. Årsaken til dette er at Fylkesmannen har avventet retningslinjer og 
kriterier for vurdering av rømt oppdrettsfisk og lakselus. Nye retningslinjer basert på 
registreringer i lakseregisteret ble mottatt først den 05.06.2012, og det har derfor ikke vært 
mulig å gjøre en helhetlig vurdering av alle bestandene innen fristen for å sende dette 
dokumentet ut på høring. Data knyttet til de enkelte vassdrag er derfor ikke lagt inn i vann-nett, 
og derfor ikke tatt med i fig.6.2. nedenfor.  

Merknader angående påvirking fra fiskeoppdrett:  

I lakseregisteret er det med grunnlag i en samlet vurdering av fangst, gytebestandsstørrrelse og 
12 påvirkingsfaktorer, gitt en bestandskategori for de alle fleste anadrome laksefiskbestandene. 
Direktoratet for naturforvaltning har utviklet en oversettelsesnøkkel mellom lakseregistreret og 
vannforskriften. Fylkesmannen har som mål å gjøre vurderinger for hver enkelte vannforekomst 
i løpet av høringsperioden, og resultatene vil forelegges vannregionutvalget (VRU).  

Selv om Fylkesmannen foreløpig ikke har ferdigstilt sine vurderinger med bakgrunn i 
lakseregisteret, er det kommet fram en uenighet blant medlemmene i vannregionutvalget (VRU) 
knyttet til vurdering av påvirkninger fra havbruk.  

 

Fylkesmannen har følgende merknader i saken:  

Det er en samlet vurdering av fiskebestandene i en elvevannforekomst som skal legges til grunn 
i tilstandsklassifiseringen, jf. vannforskriftens vedlegg V og klassifiseringsveilederen. 
Fylkesmannen ser det imidlertid også nødvendig å fokusere på genetiske endringer i 
forvaltningsplanen, uavhengig av bestandssituasjonen i den enkelte vannforekomt. Dette følger 
av Kgl. res. av 10. juni 2010, hvor regjeringen presiserer at miljømål og tiltak i ”Strategi for en 
miljømessig bærekraftig havbruksnæring” er særlig relevant for utarbeiding av 
forvaltningsplanene, og at dette skal legges til grunn for utarbeidelse av tiltak mot påvirkninger 
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fra akvakultur i planene. Regjeringen formulerer målet for genetisk påvirkning slik: ” Havbruk 
bidrar ikke til varige endringer i de genetiske egenskapene til villfiskbestandene”. Derfor mener 
Fylkesmannen at også genetiske endringer, uavhengig av bestandssituasjonen, skal legges til 
grunn ved vurdering av behov for tiltak.  

Også for påvirkning fra lakselus, sier regjeringen at strategien skal være en nasjonal 
retningslinje for den regionale planleggingen. Her er regjeringens målsetning direkte knyttet til 
bestandsregulerende effekter på villfisk. 

 

Mattilsynet har følgende merknader i saken:  

De fremste fagmiljøene på lakselus (Havforskningsinstituttet og Veterinærinstituttet) har på 
konkret spørsmål sagt, at de ikke har tilstrekkelig kunnskap til å modellere forholdet mellom 
lakselus på fisk i havbruk og lakselus på villfisk. 

Overvåking av lakselus på villfisk i Finnmark (Havforskningsinstituttet) har så langt vi er kjent 
med bare omfattet enkelte områder og omfatter få prøveuttak med derav følgende mulighet for 
store statistiske avvik. 

Kunnskapsgrunnlaget vedrørende betydningen for de ville bestander av forekomstene av 
lakselus på fisk i havbruk er mangelfull (ukjent påvirkningsgrad). 

 

Fiskeridirektoratet region Finnmark har følgende merknad i saken:  

”Fiskeridirektoratet region Finnmark er uenig i Fylkesmannens karakterisering av 
påvirkningene  fra rømt oppdrettslaks. Fisk er kun et kvalitetselement (miljøindikator på 
menneskeskapt påvirkning) i elv. Bestandens tilstand baserer seg på flere faktorer, hvor rømt 
oppdrettslaks er en. Det er ikke rømt oppdrettslaks i seg selv som er kvalitetselement, men 
effekten av genetisk forurensning og konsekvensene av dette; påvirkning på villaksens 
produktivitet og overlevelse. Per i dag er det minst tre forskningsinstitusjoner som har 
forskjellig tilnærming til hvordan man skal måle risiko for genetisk endring; 
Havforskningsinstituttet, NIVA/NINA og Vitenskapelig råd for lakseforvaltning. Alle disse 
tilnærmingene baserer seg på forskjellig datagrunnlag og forskjellig verdier for når man mener 
en bestand er i god/dårlig tilstand. Alt ettersom hvilken elv man ser på og metode man bruker 
ender man opp med forskjellig konklusjon. Fiskeridirektoratet region Finnmark er av den 
oppfatning at man frem til man har omforente indikatorer på genetisk endring bør holde seg til 
faktisk, målt endring.” 
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Fig 6.2. Status per 09.06.2012 over antall registrerte påvirkninger på elvevannsforekomster i Finnmark 
vannregion. Påvirkningene er fordelt på ulike påvirkningstyper: forurensning fra metallurgisk industri i 
Russland, annen forurensning, andre påvirkninger (fiske, fritidsaktivitet, søppeldumping og annet), fysiske 
inngrep (hydromorfologiske og morfologiske endringer) og biologisk påvirkning (fremmede arter og fra 
fiskeoppdrett). Påvirkningene er vurdert i forhold til påvirkingsgrad: stor, middels, liten eller ukjent,  Kilde: 
www.vann-nett.nve.no 

 

Innsjøer 
I største delen av vannregionen er det fysiske inngrep fra vannkraft og fiskevandringshindre 
som er den vesentligste påvirkingstypen i innsjøer, både når det gjelder hyppighet (188 
registreringer) og påvirkningsgrad (fig 6.3.).   

Videre har forurensning fra diffuse kilder (32 registreringer  og fremmede arter (30 
registreringer) betydning. Den diffuse forurensning består i avrenning fra industri herunder 
gruvedrift, skytefelt, samt avrenning fra landbruk og spredte avløp.  

Situasjonen er noe annerledes i grenseområdene til Russland, hvor forurensning fra 
metallurgisk industri (8 registreringer), i tillegg til vannkraft, har stor påvirkning på 
miljøtilstanden i innsjøene.  

Det gjøres oppmerksom på at registreringer av påvirkninger fra eksisterende drikkevannskilder 
ikke er ferdigstilt i vann-nett per 19.06.2012.  
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Fig 6.3. Status per 07.06.2012 over antall registrerte påvirkninger på innsjøvannsforekomster i Finnmark 
vannregion. Påvirkningene er fordelt på ulike påvirkningstyper:  forurensning fra metallurgisk industri i 
Russland, annen forurensning, andre påvirkninger, fysiske inngrep og biologisk påvirkning, Den enkelte 
påvirkning er vurdert i forhold til påvirkningsgrad: stor, middels, liten eller ukjent grad. Kilde: www .vann-
nett.nve.no 

 

Grunnvann 
Grunnvannsressursene i vannregionen er ikke tilstrekkelig kartlagt10

 

. Det er per 10.05.2012 
registrert 9 påvirkninger på grunnvann, men kartleggingen er per 10.05.2012 ikke ferdigstilt. 
Hoveddelen av disse (6) gjelder vannuttak til drikkevannsforsyning.  I to vannforekomster er det 
registrert mulig forurensning med ukjent påvirkningsgrad.  

6.2. Påvirkningene i de enkelte vannområdene 

De hyppigste forekommende påvirkningstypene 
Det er regionale forskjeller i påvirkningstyper – og omfang (tabell 6.1. og 6.2.). Av de områdene 
som er karakterisert per 10.05.2012, har Alta, Loppa og Stjernøya, samt Pasvik vannområde en 
rekke ulike påvirkingstyper, hvorav flere har stor påvirkingsgrad11

                                                             
10 Det er per 10.05.2012 registrert 136 grunnvannsakviferer i regionen.  

. Til sammenligning har Indre 
Varangerfjord vannområde, et annet vannområde i Øst-Finnmark,  få påvirkninger og –
påvirkningstyper.  

11 For mer informasjon, se vedleggene om vesentlige vannforvaltningsspørsmål på vannområdenivå.  
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Tabell 6.1.  Hyppigst forekommende påvirkningstyper, fordelt på de ulike vannområdene i Finnmark vannregion 
per 10.05.2012.  Listen er ikke uttømmende. Mer detaljert informasjon finnes på www.vann-nett.nve.no/portal 
For vannområdene Sørøya/Seiland/Kvaløya, Lakselvvassdraget/Porsangerfjorden og Måsøy/Magerøya er 
karakterisering ikke ferdigstilt og oversikten derfor ikke fullstendig. 

Vannområde. 
I parantes: totale antall 
registerte påvirkninger ( ). 

Hyppigst forekommende 
påvirkningstype, vist i 
parentes med antall 
registrerte påvirkninger. 

Årsaker til at påvirkning oppstår (sektorer) 

Alta. Loppa og Stjernøya ( 252 ) Forurensning (135) • Avrenning fra landbruk 
• Avrenning fra spredte avløp 
• Nedlagte industriområder 
• Forurenset sjøbunn 
• Utslipp fra fiskeoppdrettsanlegg  til kystvann 
• Avrenning fra byer og tettsted 
• Transport og infrastruktur 
• Avløpsanlegg 
• Ulovlig søppeldumping 

Fysiske inngrep ( 58) • Vannkraftreguleringer 
• Flom- og erosjonssikringsanlegg 
• Havner, moloer og dumping/fylling av 

masser 
• Fiskevandringshindre 
• Vannuttak. Drikkevannsforsyning 

Biologisk påvirkning ( 52) • Kongekrabbe (påvirkning på bunndyrsfauna) 
• Ørekyt 

Andre påvirkninger (15 ) • Fiske 
Sørøya, Seiland og Kvaløya med 
innland (108) 

Biologisk påvirkning ( 52) • Kongekrabbe(påvirkning på bunndyrsfauna) 
• Påvirkninger fra rømt oppdrettslaks 

Fysiske inngrep ( 34) • Vannkraftreguleringer 
• Fiskevandringshinder 

Forurensning ( 29) • Forurenset sjøbunn og sedimenter (havner, 
skipsverft, gruvedrift, annen industri) 

• Avrenning fra tidligere gruvedrift 
• Utslipp fra fiskeoppdrettsanlegg til kystvann 
• Avrenning fra landbruk 
• Avløpsanlegg 
• Forsuring 

Måsøy og Magerøya (65 ) Fysiske inngrep (20 ) • Vannkraftreguleringer 
• Vannuttak, drikkevannsforsyning 

Biologisk påvirkning (39 ) • Kongekrabbe (påvirkning på bunndyrsfauna) 
Lakselvvassdraget og 
Porsangerfjorden (48) 

 

Forurensning (19) • Avrenning fra landbruk 
• Forsvarets skytefelt. Porsangermoen 

Fysiske inngrep (19) • Vannkraftreguleringer 
Biologisk påvirkning (13) • Kongekrabbe (påvirkning på bunndyrsfauna) 

Laksefjorden og 
Nordkinnhalvøya (88) 

 

Fysiske inngrep (48) • Vannkraftreguleringer 
• Havner, moloer og mudring 

Forurensning (26) • Spredte avløp 
• Nedlagte søppelfyllinger 
• Utslipp fra fiskeoppdrettsanlegg til kystvann 

Biologisk påvirkning (18) • Kongekrabbe (påvirkning på bunndyrsfauna) 
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Tana (121) Fysiske inngrep (51) • Flom- og erosjonssikringsanlegg 
• Fiskevandringshindre 

Forurensning (42) • Spredte avløp 
• Avrenning fra landbruk 

Biologisk påvirkning  (20  ) • Kongekrabbe (påvirkning på bunndyrsfauna) 
• Pukkellaks og hvitfinnet steinulke 

Andre påvirkninger (11) • Fiske m.m 
Indre Varangerfjord (19) Forurensning (10) • Spredte avløp 

• Avrenning fra landbruk 
Varangerhalvøya (111) Fysiske inngrep (49) • Havner, moloer og mudring 

• Vannkraftreguleringer 
• Fiskevandringshindre 

Forurensning  (36) • Spredte avløp 
• Avrenning fra landbruk 
• Utslipp fra fiskeoppdrettsanlegg til kystvann 
• Forurenset sjøbunn (havner) 

Biologisk påvirkning (20) • Kongekrabbe (påvirkning på bunndyrsfauna) 
• Pukkellaks 
• Rømt oppdrettslaks 

Neiden (45) Fysiske inngrep (19) • Havner og moloer 
• Vannkraftreguleringer 

Forurensning (13) • Spredte avløp 
• Avrenning fra landbruk 
• Forsvaret 
• Flyplass 
• Nedlagte søppelfyllinger 
• Utslipp fra fiskeoppdrettsanlegg til kystvann 

Biologisk påvirkning (9) • Kongekrabbe (påvirkning på bunndyrsfauna) 
• Pukkellaks og lagesild 

Pasvik (127) Forurensning (40) • Forurenset sjøbunn 
• Gruvedrift 
• Spredte avløp 
• Renseanlegg 
• Avrenning fra landbruk 

Fysiske inngrep (34) • Vannkraftreguleringer 
• Fiskevandringshindre 
• Veibygging (russisk side i Grense Jakobselv) 

Forurensning fra metallurgisk 
industri i Russland (27) 

• Forsuring 
• Forurensning av kobber og nikkel  

Biologisk påvirking (24) • Kongekrabbe (påvirkning på bunndyrsfauna) 
• Pukkellaks og lagesild 
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De vesentlige påvirkningstypene i de enkelte vannområdene 
I tillegg til de ulike påvirkningenes hyppighet, er det også foretatt en vurdering av hvilke 
påvirkninger som er de vesentligste. Med bakgrunn i dette er det så laget en samlet framstilling 
av de vesentligste påvirkningstypene per vannområde (tabell 3). 

 For påvirkninger som gjelder blant annet utslipp fra fiskeoppdrettsanlegg til 
kystvann12

 

avrenning fra landbruk og avløp samt virkninger av flom- og erosjonssikringsanlegg, 
er det for en rekke vannområder usikkerhet omkring effektene av påvirkningene.  Disse er 
særskilt merket i tabell 6.2. nedenfor med stjerne (*). 

 

 

Øverst: Berlevåg havn, Tana vannområde.                          
Nederst: Hammerfest med Melkøya i bakgrunnen, Sørøya/Seiland/Kvaløya vannområde. Alle foto: Frank Martin 
Ingilæ. 

                                                             
12 Utslipp fra fiskeoppdrettsanlegg omfatter organiske partikler, notimpregnering og avlusningsmidler som påvirker 
tilstanden i vannmiljøet omkring anlegget Smittestoffer er ikke omfattet. Det er per 10.05.2012 uklart hvor nært 
anleggene vannforskriftens krav til økologisk og kjemisk tilstand skal gjelde. 
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Tabell 6.2. Oppsummering av de vesentligste påvirkiningstypene på vannområdenivå, i uprioritert rekkefølge. 
For vannområdene Sørøya/Seiland/Kvaløya, Lakselvvassdraget/Porsangerfjorden og Måsøy/Magerøya er 
karakterisering ikke ferdigstilt, og disse vannområdene er derfor ikke tatt med i oversikten. For 
påvirkningstyper som er merket med * er det usikkerhet omkring kunnskapsgrunnlaget og omfanget av 
påvirkningen, og dermed om påvirkningstypen er vesentlig.  

 
Vannområde Vesentlige påvirkningstyper (størst omfang og effekt) 
Alta, Loppa og Stjernøya • Vannkraftreguleringer 

• Forurenset sjøbunn 
• Avrenning fra landbruk 
• Spredte avløp og utslipp fra renseanlegg 
• Kongekrabbe (påvirking på bunndyrsfauna) 
• Flom og erosjonssikringsanlegg*  
• Påvirkninger fra havbruk*  

Tana • Påvirkninger fra fiske (overbeskatning) 
• Kongekrabbe (påvirkning på bunndyrsfauna) 
• Flom- og erosjonssikringsanlegg*  
• Spredte avløp og utslipp fra renseanlegg* 
• Avrenning fra landbruk* 

Laksefjorden og Nordkinnhalvøya • Vannkraftreguleringer 
• Kongekrabbe (påvirkning på bunndyrsfauna) 
• Påvirkning fra havbruk*  

Varangerhalvøya • Vannkraftreguleringer 
• Forurenset sjøbunn (havner) 
• Påvirkning fra havbruk * 
• Fiskevandringshindre 
• Kongekrabbe (påvirkning på bunndyrsfauna) 
• Andre fremmede arter pukkellaks).  
• Spredte avløp og renseanlegg *  

Indre Varangerfjord • Kongekrabbe (påvirkning på bunndyrsfauna) 
• Spredte avløp* 

Neiden • Kongekrabbe (påvirkning på bunndyrsfauna) 
• Andrefremmede arter (pukkellaks og lagesild) 
• Fiskevandringshindre 
• Spredte avløp*  
• Avrenning fra landbruk*  
• Påvirkning fra havbruk*  

Pasvik • Kongekrabbe (påvirkning på bunndyrsfauna) 
• Andre fremmede arter (pukkellaks og lagesild) 
• Forurensning fra metallurgisk industri 
• Vannkraftreguleringer 
• Forurenset sjøbunn (havner, gruvedrift, skipsverft m.m) 
• Øvrige påvirkinger fra gruvedrift 
• Fiskevandringshindre 
• Andre fysiske inngrep (Grense Jakobselv) 
• Spredte avløp og renseanlegg*  
• Avrenning fra landbruk*  
• Påvirkning fra havbruk* 
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6.3. Drikkevannsforsyning 
I følge vannforskriftens § 17 skal alle vannforekomster som er identifisert som eksisterende 
drikkevannskilder og hvor uttaket av drikkevann er mer enn 10m3 vann pr dag i gjennomsnitt, 
eller forsyner flere enn 50 personer registreres og beskyttes mot forringelse. Kravet omfatter 
også kilder som er tiltenkt slik bruk i framtiden.  

Opplysninger om drikkevannskilder skal gå fram av kartløsningen i Vann-nett. Kartløsningen er 
ikke fullt oppdatert ennå med hensyn på eksisterende drikkevannskilder, men Mattilsynet 
arbeider innlegging av data som overføres til Vann-nett. Mattilsynet har ikke informasjon om 
tiltenkte framtidige kilder og her må kommunene selv bidra med opplysninger til Vann-nett. 

Drikkevannsforskriften stiller krav til to minimum hygieniske barrierer. Der nedslagsfelt og 
kilde er definert som første hygieniske barriere kan det være nødvendig med fysiske tiltak for å 
beskytte kilde. Det kan også vise seg å være nødvendig med restriksjoner på aktiviteter i 
kilde/nedslagsfelt både når det gjelder utøvelse av allemannsrett og ulike næringsaktiviteter.  

Det er eksempler i regionen på at aktiviteter i nedslagsfelt/kilde (både i overflate- og 
grunnvannskilder), kan utgjøre trusler i forhold til hensynet til trygt drikkevann.     

 
 

6.4. Forvaltningsplanen og tiltaksprogrammet (2010-2015): oversikt over 
igangsatte miljøtiltak  
 

I forbindelse med oppfølgingen av forvaltningsplanen for vannregion Finnmark for 
planperioden 2010-2015, er det allerede igangsatt tiltak i henhold til tiltaksprogrammet (se 
tabell 5.3. nedenfor).  Vil dette rette opp en del av utfordringene, slik at enkelte utfordringer kan 
være løst og enkelte påvirkninger ikke lenger vesentlige i 2016?  

Tiltaksprogrammet gjelder kun vannområdene Tana, Pasvik og Neiden. I Tana er det 
eksempelvis utført et omfattende arbeid over mange år for å fjerne vandringshindre for fisk. 
Problemstillingen er derfor ikke lenger vesentlig i Tana vannområde, men vil være det i øvrige 
vannområder i Finnmark. Videre er det mange av problemstillingene i tiltaksprogrammet som 
tross oppfølging ikke heller er løst i Tana, Pasvik og Neiden, ei heller i øvrige vannområder.  

Konklusjonen er derfor at det til tross for gjennomførte tiltak, også vil være utfordringer knyttet 
til de samme påvirkningstypene i det videre planarbeidet fram mot 2016.  
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Tabellene 6.3-6.5. .Status for gjennomføring av tiltak fra tiltaksprogrammet. Forvaltningsplanen for vannregion 
Finnmark (2016-2021). Tabellen er ikke uttømmende, men angir et utdrag av de vesentligste tiltakene i 
henholdsvis vannområdene Tana, Neiden og Pasvik. For flere detaljer, se de regionale sidene på 
www.vannportalen.no  

 

TABELL 6.3.  STATUS FOR GJENNOMFØRING AV TILTAK  (2010-2015): TANA VANNOMRÅDE 
Tiltakskategori Ansvarlig Status per 15.2.2012 
Vandringshindre for fisk Statens vegvesen Sávkadasjohka: tiltak er gjennomført 

Njargasašjohka og Àlletjohka: ikke gjennomført 
 

Vandringshindre for fisk ved 
jordbruksveier 

Ikke avklart. Arbeid er ikke påbegynt når det gjelder Sirpmájohka og 
Lišmajohka. 

Avrenning fra landbruk Tana kommune Tiltak ikke gjennomført. Overvåkning bør gjennomføres 
først, for å avklare behovet ytterligere. 

Vannprøvetaking i 
Tanavassdraget 

Tana kommune,  Ikke gjennomført ved målestasjoner i Seida, Tana bru 
og Polmak. Bør inngå i det overordnete 
overvåkningsprogrammet. 

Avrenning fra nedlagte 
avfallsfyllinger 

Tana kommune Tiltak gjennomført og ingen utslipp påvist.  

Forurenset grunn ved Korselva Statens vegvesen Overvåkning gjennomført. Ingen avvik funnet og saken 
er avsluttet.  

Avløp- etablere renseanlegg Tana kommune Skiippagurra renseanlegg i drift fra høsten 2012. 
Hovedplan for vann og avløp under arbeid. 
Renseanlegg i Polmak er foreløpig ikke med her.  

Flomsikring NVE Arbeid igangsatt.  
Bedre vassdragsmiljøet- Julaelva 
og Hana 

NVE Prosjektskisse utarbeidet. Folkemøte gjennomført i 
februar 2012. Tiltak i felt startet opp sommeren 2012.  

Miljøforbedrende tiltak ved 
elveforbygning i hovedelven ved 
Skiippagurra 

NVE Ikke igangsatt 

Vann og avløpstiltak Karasjok kommune Arbeid med hovedplan for vann og avløp pågår. 
Avvanningscontainer anskaffet. Utfordringer knyttet til 
ledningsnett og overbelastning på renseanlegget.  

Overvåkning- biologiske 
parametre 

Fylkesmannen i 
Finnmark 

Ikke iverksatt. Vil bli fulgt opp.  

Undersøkelser av pukkellaks i 
Tanavassdraget: el-fiske, smolt 
registrering og kartlegging av 
gyteplasser 

Fylkesmannen i 
Finnmark 

Ikke iverksatt.  

Forebyggende tiltak- hindre 
smitte av Gyrodactylus salaris 

Fylkesmannen i 
Finnmark 

Det har vært avholdt møter mellom myndigheter, 
grunneiere og interesseorg. Status er at det har blitt 
etablert felles regler for desinfeksjon i forbindelse med 
kjøp av fiskekort for laksefiske. For innlandsfiske er det 
mangelfullt med forebyggende tiltak. 
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TABELL 6.4. STATUS FOR GJENNOMFØRING AV TILTAK (2010-2015), PASVIK VANNOMRÅDE 
Tiltakskategori Ansvarlig Status per 15.2.2012 
Fiskevandringshindre: 
Garsjøbekken øvre og nedre , 
Rastevannsbekken, 
Saltvannsbekken ved Fagermo, 
Lille Spurvbekken, Steinbekken.  

Statens vegvesen Tiltak knyttet til Rastevannsbekken, Saltvannsbekken 
og Spurvbekken er planlagt utført i 2012 og 2012.  

Utsetting av ørret i Pasvikelva 
(årlig) 

Pasvik Kraft Gjennomføres årlig.  

Hindre forringelse av økologisk 
status i Bøkfjorden. 

KLIF Ikke gjennomført. Syd-Varanger gruve har fått tillatelse 
til sjødeponi for gruveavfall i Bøkfjorden.  

Pasvikvassdraget: kartlegging av 
utslippspunkter og overvåke 
tilstand 

Sør-Varanger 
kommune 

Ikke gjennomført.  

Pasvikprogrammet- overvåke 
grenseoverskridende 
forurensning (Kola-verket) 

Fylkesmannen.  Gjennomføres årlig.  

Grense Jakobselv: kartlegging og 
overvåke status for fremmede 
arter.  

Fylkesmannen. Gjennomført.  

Forebyggende tiltak- 
Gyrodactylus salaris 

Mattilsynet Ikke etablert særskilte tiltak.  

Vannkraftreguleringer i Pasvik 
og Grense Jakobselv- revidere 
konsesjoner 

NVE Ikke iverksatt.  

 

TABELL 6.5: STATUS FOR GJENNOMFØRING AV TILTAK (2010-2015), NEIDEN VANNOMRÅDE 
Tiltakskategori Ansvarlig Status per 15.2.2012 
Fiskevandringshindre: 
Jerndalsbekken øvre og nedre, 
Veiskillebekken øvre, Neiden 
tollstasjon og Lunkuselva.  

Statens vegvesen Tiltak knyttet til Jerndalsbekken, Veiskillebekken og 
Neiden tollstasjon planlagt utført i 2012 og 2013.   

Neidenelva: kartlegge 
utslippspunkter og vurdere 
risiko 

Sør-Varanger 
kommune 

Gjennomført.  

Regulerte innsjøer og elver: 
overvåke økologiske parametre 

Fylkesmannen Ikke foretatt egne tiltak 

Regulerte innsjøer og elver: 
revidere vannkraftkonsesjoner 

NVE Ikke iverksatt.  

Pukkellaks: el-fiske, 
smoltregistering og kartlegge 
gyteplasser 

Fylkesmannen Gjennomført.  

Forebyggende tiltak, 
Gyrodactylus salaris 

Mattilsynet Neidenelva er del av overvåkningsprogrammet for 
Gyrodactylus salaris. Desinfeseringsstasjon er etablert i 
Neiden.  

Overvåkningstiltak i Neiden 
vannområde 

Fylkesmannen Ikke gjennomført særskilte tiltak.  
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6.5. Oppsummering: De vesentligste påvirkningstypene i vannregion 
Finnmark 
 

Med utgangspunkt i kapitlene 6.1, 6.2 og 6.3. er det foretatt følgende prioritering av 
påvirkningstyper som har stort hyppighet og som er antatt å ha de største effektene:   

• Kongekrabbe: påvirkning på bunndyrsfauna.  
• Vannkraftreguleringer 
• Påvirkninger fra gruvedrift 
• Forurensning fra metallurgisk industri i Russland (tungmetaller og sur nedbør) 
• Forurensning i havnene (industri, skipstrafikk og kommunale avløp) 
• Fiskevandringshindre 
• Påvirkning fra fiske (overbeskatning) 
• Utslipp fra fiskeoppdrettsanlegg* (utslipp til nærområdet til oppdrettsanlegget, 

rømninger av oppdrettsfisk) 
• Avrenning fra kommunale – og spredte avløpsanlegg*  

 

For de påvirkningstypene som er merket med stjerne (*) er omfanget (effektene) av 
påvirkningene usikkert. Kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt for disse påvirkningstypene med 
hensyn til å kunne vurdere samlet belastning.  

 

 

 

Til høyre: Vandringshinder i bekk fra Raigorivannet, Tverrelvdalen, Alta/Loppa og Stjernøya vannområde. Ved 
utløpet av betongrøret er det 30 cm sprang ned til vannspeilet. Foto: Statens vegvesen.               
Til venstre: Fysisk inngrep: tidligere vannforsyningsdam i Basávžžejohka, Tana vannområde. . Foto: NVE Region 
Nord.  
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Skoltefossen i Neidenelva, Neiden vannområde. Foto: Frank Martin Ingilæ.  

 

7. Når vi miljømålene? – oversikt over risikovurdering for 
vannmiljøet  
 

I risikovurderingen nedenfor tas det stilling til om hvilke vannforekomster som er i risiko eller 
mulig risiko for å ikke oppnå eller opprettholde god eller svært god miljøtilstand i 202113. 
Risikovurderingen gjøres for den enkelte vannforekomst i databasen vann-nett14

Resultatene fra risikovurderingen på vannforekomstnivå er satt sammen og vurdert nedenfor  
på vannregion-nivå (kap 6.1.) og for de enkelte vannområdene (kap 6.2.).   

, og er basert på 
en samlet vurdering av påvirkningsanalysen (kap 4), dagens antatte miljøtilstand og forventet 
utvikling fram mot 2021.  

 

                                                             
13 En vannforekomst settes til risiko i 2021 dersom en av følgende kriterier er til stede: 1) Tilstanden til et 
kjemisk eller biologisk kvalitetselement forventes å være dårligere enn god i 2021, 2) Økologisk tilstand er i dag 
svært god og den forventes å forverres innen 2021; 3) Den er kandidat til SMVF, 4) Minst en påvirkning 
forventes å ha stor effekt i 2021. 5) Flere påvirkninger forventes å ha middels effekt i 2021, som trolig medfører 
at miljømål ikke nås (kilde: Direktoratgruppa Vanndirektivet, 2011. Veileder 01:2011. Om karakterisering og 
analyse). Kategorien ”mulig risiko” knytter seg til de vannforekomster hvor det mangler data eller ved annen 
usikkerhet. Kategorien skal utfases innen juni 2013, og vannforekomstene det gjelder plasseres enten i risiko 
eller ingen risiko. 
14 Se på www.vann-nett.nve.no/saksbehandler for informasjon om den enkelte vannforekomst.  
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7.1. Samlet risikovurdering med hensyn til måloppnåelse, Finnmark 
vannregion.  
 

For Finnmark vannregion som helhet, er 508 av 2362 vannforekomster (21,5 %) i risiko eller 
mulig risiko for å ikke oppnå miljømålene i 2021. Fordelingen på de ulike vannkategoriene er 
nærmere beskrevet nedenfor.  

 

Kystvann 
Samtlige kystvannsforekomster (203) er satt til risiko eller mulig risiko for å ikke oppnå 
miljømålene innen år 2021 (fig. 7.1.).  

Hovedårsaken til dette er påvirkning fra kongekrabbe på bunndyrsfaunaen i kystvannet. Øvrige 
faktorer som har betydning for risikovurderingen er gruvedrift, virksomhet i havnene 
(skipstrafikk, industri og avløpsutslipp) samt øvrige utslipp av miljøgifter.  

 

 

Fig 7.1. Risiko for å ikke oppnå mål om god miljøtilstand innen år 2021 for de enkelte kystvannsforekomstene i 
Finnmark vannregion. Tallene i kakediagrammet viser antallet vannforekomster satt til kategoriene risiko eller 
mulig risiko.  

 

Fylkesmannen har i karakterisering og risikovurdering i forhold til kystvannet vektlagt at 
kongekrabbens beiteaktiviteter er i stand til å påvirke bunndyrsdiversiteten i så stor grad at det 
gir utslag på klassifiseringen. Foreløpig mangler det data fra Vest-Finnmark.  Påvirkningsgraden 
vurderes derfor som stor i Øst-Finnmark, og som ukjent i Vest-Finnmark. Risikovurderingen gir 
da risiko i øst, og mulig risiko i vest.  

Merknader angående kongekrabbe:  
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Fiskeridirektoratet region Finnmark, som er sektormyndighet med hensyn til forvaltning av 
kongekrabbe,  har i brev av 09.05.2012 fremmet merknader til risikovurderingen. 
Fiskeridirektoratet påpeker store kunnskapsmangler ihht. effekter fra kongekrabben på 
kvalitetselementene, og slik Fiskeridirektoratet oppfatter det er ikke effektene vesentlige og 
godt dokumenterte. Det har ikke vært mulig å komme til enighet i saken, og denne sendes derfor 
videre til sentral avklaring (se nærmere omtale i kap.10).  Inntil det foreligger en avklaring i 
saken, er informasjonen i dette kapittelet basert på risikovurderingen foretatt av Fylkesmannen 
i vann-nett. 

 

Elver og bekkefelt 
For elvene og bekkefeltene er 203 (16,5 %) av vannforekomstene i risiko (141) eller mulig risiko 
(62) for å ikke oppnå miljømålene innen år 2021 (fig 7.2.). Den hyppigste årsaken til dette er:  

• fysiske inngrep, grunnet vannkraftutbygging og fiskevandringshindre 
• forurensning, både fra punktkilder (gruvedrift og annen industri) og diffuse kilder 

(flyplasser,  Forsvaret, avløp og landbruk, nedlagte kommunale søppelfyllinger).  
 
Lokalt har øvrige påvirkingstyper betydning:  

• Forurensning fra metallurgisk industri i Russland (tungmetaller og forsuring).  
• Påvirkning fra fiske  (overbeskatning) i deler av Tanavassdraget 
• Rømt oppdrettslaks: genetisk påvirking på ville laksebestander 
• Fremmede arter 

 

 

 

Fig 7.2.. Risiko for å ikke oppnå mål om god miljøtilstand innen år 2021 for de enkelte elvevannsforekomstene i 
Finnmark vannregion. Tallene i  kakediagrammet viser antallet vannforekomster satt til henholdsvis 
kategoriene risiko, mulig risiko, ingen risiko eller udefinert risiko.  
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Innsjøer 
Når det gjelder innsjøer, er 102 (12.9 %) av vannforekomstene i risiko (70) eller mulig risiko 
(32) for å ikke oppnå miljømålene innen år 2021 (fig.7.3.). Hovedårsak til dette er 
vannkraftreguleringer, og lokalt i grenseområdene til Russland også forurensning fra 
metallurgisk industri. Øvrige faktorer av lokal betydning er gruvedrift, Forsvarets virksomhet og 
fremmede arter.   

 

 

Fig 7.3. Risiko for å ikke oppnå mål om god miljøtilstand innen år 2021 for de enkelte innsjøvannsforekomstene i 
Finnmark vannregion. Tallene i  kakediagrammet viser antallet vannforekomster satt til henholdsvis 
kategoriene risiko, mulig risiko, ingen risiko eller udefinert risiko.  

 

Grunnvann 
For grunnvannsforekomstene er det foreløpig kun 3 % (4av totalt 136 forekomster) som er satt 
til risiko/mulig risiko for å ikke oppnå miljømålene innen 2021. Årsakene til risiko/mulig risiko 
er knyttet til forurenset grunn i tilknytning til industriområder, søppelfyllinger m.m.  

 

Oppsummering av risikovurdering 
Det er foretatt en oppsummering nedenfor av de påvirkningstypene som er årsak  til  at ulike 
vannforekomstene er satt i risiko for å ikke oppnå mål om god miljøtilstand innen år 2021 
(tabell 7.1.). 

 I tillegg til de påvirkningstypene som er nevnt, kan utslipp fra fiskeoppdrettsanlegg være en 
årsak til risiko i kystvann, men her er ikke kunnskapsgrunnlaget godt nok til å fastslå omfang og 
effekt av påvirkningen. Det samme gjelder påvirkning fra lakselus på bestander av vill anadrom 
fisk, som i følge Havforskningsinstituttet kan ha negativ effekt på bestander av sjørøye i de mest 
oppdrettsintensive kystområdene i Finnmark15

                                                             
15 Se Fisken og havet (3-2011). Risikovurdering- miljøvirkning av norsk fiskeoppdrett.  

.  
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TABELL 7.1. OPPSUMMERING AV ÅRSAKER TIL RISIKO FOR AT VANNFOREKOMSTER IKKE 
OPPNÅR MILJØMÅLENE INNEN 2021 

Kystvann Kongekrabbe (påvirkning på bunndyrsfauna) 
Forurensning i havner  (virksomhet i havnene samt kommunale avløp til havn) 
Påvirkning fra gruvedrift  
Diffuse utslipp av miljøgifter med ukjent kilde 

Elver og 
bekkefelt 

Vannkraftreguleringer 
Forurensning fra metallurgisk industri i Russland 
Påvirkning fra fiskeoppdrettsanlegg (rømt oppdrettslaks) 
Avrenning fra gruvedrift, skytefelt og flyplasser  
Avrenning fra landbruk 
Fiskevandringshindre 
Påvirkninger fra fiske (overbeskatning) 
Fysiske inngrep (påvirkninger) grunnet erosjonssikringsanlegg 
Avrenning fra nedlagte kommunale avfallsfyllinger 
Fremmede arter (pukkellaks, ørekyt og lagesild) 
Avrenning fra spredte avløp 
 

Innsjøer Vannkraftreguleringer 
Forurensning fra metallurgisk industri i Russland 
Avrenning fra gruvedrift, skytefelt og flyplasser 
Fremmede arter  
 

Grunnvann Forurenset grunn (industriområde, søppelfyllinger m.m) 

 

 

7.2. Risikovurdering for de enkelte vannområdene. Når vi miljømålene i 
2021?  

 

Alta, Loppa og Stjernøya 
Risikovurderingen viser at alle 34 kystvannsforekomstene har risiko eller mulig risiko for å ikke 
oppnå miljømålet innen 2021. Hovedårsak til dette er forurensning og påvirkning fra 
kongekrabbe.  

I tillegg har 55 av totalt 309 forekomster i elv risiko eller mulig risiko for å ikke nå miljømålet.  
Årsakene er fysiske inngrep og forurensning. Det er 13 av totalt 210 forekomster i innsjø som 
har risiko eller mulig risiko for å ikke nå miljømålet. Årsakene er fysiske inngrep og 
forurensning. 

Det er 2 grunnvannsforekomster som er satt til risiko, 4 til mulig risiko. De resterende 24 
forekomster av grunnvann har ikke risiko. Årsaken til risiko er mulig forurensning fra 
industriområde og nedlagt søppelfylling.   
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Sørøya, Seiland og Kvaløya med innland 
Den foreløpige risikovurderingen viser at samtlige kystvannsforekomster er satt til risiko (3 
vannforekomster, 5,8 %) eller mulig risiko (49 vannforekomster, 94,2 %) for å ikke oppnå 
miljømålene innen år 2021. Kystvannsforekomstene som er satt til risiko er Repparfjorden 
(påvirkning fra tidligere gruvedrift), Rypefjorden (industri og skipsverft) og Hammerfest havn 
som har forurenset sjøbunn. De øvrige kystvannsforekomstene er satt til mulig risiko grunnet 
påvirkning fra kongekrabbe.  

For innsjø- og elvevann er det henholdsvis 9 og 10 (14 % og 14,9 %) vannforekomster som er 
satt til risiko eller mulig risiko for å ikke oppnå miljømålene. Årsak til dette er hovedsakelig 
vannkraftreguleringer. Øvrige risikoforekomster gjelder Brennsvikelva (fiskevandringshinder 
og tapte fiskebestander), Repparfjordelva (påvirkning på fiskebestander) og Storvannet i 
Hammerfest (forurensete sedimenter).  
 

Måsøy og Magerøya 
Den foreløpige risikovurderingen viser at samtlige kystvannsforekomster er i risiko (9 stk) eller 
mulig risiko (33 stk) for å ikke oppnå miljømålene innen år 2021. For elvevannsforekomstene og 
innsjøvannet er henholdsvis 6 og 4 vannforekomster (13,9 og 9,5 %) satt til risiko.  Årsak til 
dette er vannkraftreguleringer og vannforsyning.  

 

Lakselvvassdraget og Porsangerfjorden 
Den foreløpige viser at samtlige 8 kystvannsforekomster er i risiko for å ikke oppnå miljømålene 
innen år 2021. Årsaken er påvirkning fra kongekrabbe. Når det gjelder overflatevannet, så er 17 
av elvevannsforekomstene og 11 innsjøvannsforekomster  (19,3  og 17,5 %) satt til risiko eller 
mulig risiko for å ikke oppnå miljømålene innen 2021. Årsaken til dette er påvirkninger fra 
vannkraftreguleringer og forurensning i forbindelse med Forsvarets virksomhet ved 
Porsangermoen.  

 

Laksefjorden og Nordkinnhalvøya 
Risikovurderingen viser at samtlige 18 kystvannsforekomster er i risiko for og ikke nå 
miljømålene, noe som er en sammenlignbar situasjon med i resten av Finnmark. Hovedårsak til 
risiko er påvirkning fra kongekrabbe. For elver er det 29 vannforekomster og for innsjøer 7 
vannforekomster (9,5 og 22,9 %) som er i risiko eller mulig risiko for å ikke oppnå miljømålene 
(se figur 5). Hovedårsak er vannkraftreguleringer.  
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Stuorrajohka/Storelva som renner ut i Tanafjorden ved Store Molvik i Berlevåg, Tana vannområde. Foto: Frank 
Martin Ingilæ.  

 

Tana  
Risikovurderingen viser at samtlige 18 kystvannsforekomster er satt til risiko for å ikke oppnå 
miljømålene innen 2021. Hovedårsaken til dette er påvirkning fra kongekrabbe. Videre er 19 
elvevannsforekomster (10 %) satt til risiko for å ikke oppnå miljømålene. Det er flere årsaker til 
denne risikoen:  

• Flere laksebestander i de øvrige delene av Tanavassdraget er utryddet som følger av 
fiske (overbeskatning).  

• Fiskevandringshindre er fremdeles et problem i enkelte sideelver til  Tanavassdraget, 
samt ved flere lokaliteter i Julelvvassdraget.   

Når det gjelder innsjøene er det kun 3 vannforekomster som er satt til risiko.  

 

Indre Varangerfjord 
Kongekrabbe er satt som en mulig risiko i kystvannet (3 vannforekomster). I tillegg er 2 av totalt 
49 elvevannsforekomster (4 %)  registrert med risiko (1) og mulig risiko (1) for å ikke oppnå 
miljømålene. Årsaken til dette er fiskevandringshindre.  

 

Varangerhalvøya 
Risikovurderingen viser at samtlige 15 kystvannsforekomster er i risiko for og ikke nå 
miljømålene. Hovedårsak til risiko er påvirkning fra kongekrabbe på økosystemene. 
Vannforekomsten Varangerfjorden ytre har i tillegg forhøyede verdier av krom mål i sedimenter 
og blåskjell.   
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For alle  de 14 elvevannsforekomstene med risiko (9,7 %), med unntak av Hamneelva i 
Båtsfjord, er påvirkninger på laksebestandene årsak til risiko. Påvirkningsfaktorene er 
vannkraftreguleringer, rømt oppdrettslaks, pukkellaks og vandringshindre for fisk.  
 
Når det gjelder innsjøene, så er risikoen knyttet til vannkraftreguleringer.  
 

 

 

Trålere til kai ved Kirkenes havn, Pasvik vannområde. Foto: Tor Arne Bjørn.  
 

Neiden 
Risikovurderingen for Neiden vannområde viser at samtlige kystvannsforekomster er satt til 
risiko for at miljømålene ikke oppnås innen år 2021. Hovedårsak til risiko er kongekrabbe på 
økosystemene. Vannforekomsten Varangerfjorden ytre har i tillegg forhøyede verdier av krom 
mål i sedimenter og blåskjell.   

Når det gjelder elver og innsjø er henholdsvis 12 og 8 av vannforekomstene (14,8 % og 16,9 %) 
satt til risiko eller mulig risiko for å ikke oppnå god miljøstatus innen år 2012. Hovedårsak til 
dette er vannkraftreguleringer, påvirking fra fremmede arter (pukkellaks) og 
fiskevandringshindre.  

 

Pasvik 
I kystvannet er samtlige 8 kystvannsforekomster i risiko for å ikke oppnå miljømålene. Alle disse 
er påvirket av kongekrabbe. I tillegg er Bøkfjorden midtre og indre i stor grad preget av 
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forurenset sjøbunn. En hovedårsak til dette er sjødeponi i forbindelse med gruvedrift, samt 
industri-, skipstrafikk og annen virksomhet i havneområdet.  

Videre er henholdsvis 40,3% (31 stk) av elvevannsforekomstene og 34,8 % (39 stk) av 
innsjøvannsforekomstene satt til risiko eller mulig risiko.  Årsakene er knyttet til: 

• Forurensning fra metallurgisk industri i Russland 
• Forurensning i forbindelse med gruvedriften i Bjørnevatn 
• Vannkraftreguleringer 
• Påvirkninger fra lagesild og pukkellaks (fremmede arter). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mellom Hamningberg og Vardø, Varangerhalvøya vannområde. Foto: Mia Høgi.  

 

7.3. Beredskap mot akutt forurensning 
Tiltaksdelen av den endelige forvaltningsplanen for vannregionen (2016-2021) skal omfatte 
også forebyggende tiltak for å ivareta en godt vannmiljø. En god beredskap mot akutt 
forurensning, for eksempel ved ulykker til havs, er vesentlig for å kunne ivareta miljøverdiene i 
vår region. Det er blant annet en bekymring knyttet til konsekvensene av en ulykke i 
Tanamunningen innerst i Tanafjorden, som er ett av Norges Ramsar- områder16

 

. 
Vannregionutvalget ønsker derfor en satsing på beredskapstiltak i det videre arbeidet med 
forvaltningsplanen.  

                                                             
16 Naturreservat som er gitt et særskilt vern ihtt. den internasjonale våtmarkskonvensjonen (Ramsar-
konvensjonen).  
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8. Hovedutfordringer for Tana-, Neiden- og Pasvik vannregion i 
Lappland, Finland.  

 

Når det gjelder vesentlige vannforvaltningsspørsmål foreligger det to ulike høringsdokument for 
den internasjonale vannregionen: ett for Finnmark vannregion i Norge og ett for Tana-, Neiden- 
og Pasvik vannregion i Finland. Planprosessen i Norge og Finland er lagt opp annerledes fra de 
nasjonale myndighetene når det gjelder medvirkning.  I Finland foregår lokal medvirkning via 
regionale referansegrupper, mens man i Norge har inndelt vannregionene i vannområder.  
Inndelingen i vannregioner og vannområder er heller ikke enhetlig på norsk og finsk side. I 
Finland har man valgt å ha de internasjonale nedbørsfeltene som egne regioner, mens man i 
Norge i hovedsak bruker fylkesinndelingen. Disse forholdene har medført at det foreløpig har 
vært vanskelig å koordinere  arbeidet med høringsutkast til ”vesentlige 
vannforvaltningsspørsmål”.  

Det er bestemt at man forsøker å få til en felles liste over hovedutfordringer i de internasjonale 
nedbørsfeltene i de endelige dokumentene. På grunn av korte tidsfrister, samt at Finland har 
frist for høringsutkastet tidligere enn Norge (19.06.2012), har man foreløpig ikke kunne stille 
med en felles liste. Dette foreslås koordinert når høringsperioden er over og høringsinnspillene 
skal innarbeides.  

I Tana-,Neiden- og Pasvik vannregion i Finland er følgende hovedutfordringer prioritert (se 
Lapplands nærings-, samferdsels- og miljøsentral, 2012):  

• Forbedring av vannforsyning for beboelse og grunnvannsvern  

• Håndtering av vassdragsbelastning (miljøgifter, mineralutvinning og diffuse utslipp fra 
spredte avløp, skogbruk m.m) 

• Vassdragsutbygging og regulering 

• Utarbeiding av målsettinger for vannforvaltning og håndtering av flomrisiko 

• Forebygging av spredning av fremmede arter og fiskesykdommer.  

 

Listen følger i hovedtrekk de samme utfordringene som skissert i risikovurderingen for Tana, 
Neiden og Pasvik vannområder på norsk side. Unntaket er vannforsyning og flomvern, som er 
vektlagt i Finland, og påvirkninger fra fiske samt forurensning fra metallurgisk industri i 
Russland, som er prioritert på norsk side.  
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9. Hovedutfordringer for vannmiljøet i Finnmark vannregion 
 

9.1. Hovedutfordringer i de ulike vannområdene 
Med bakgrunn i vannområdenes dokumenter og  innspill til ”vesentlige 
vannforvaltningsspørsmål”, er det laget en tabell (9.1.) som oppsummerer de ulike 
hovedutfordringene per vannområde for planperioden 2016-2021.   

I vannområdene Måsøy /Magerøya og Lakselvvassdraget/Porsangerfjordene har det ikke vært 
avholdt møter i vannområdeutvalgene (VOU) våren 2012 for å prioritere satsingsområder, og 
disse vannområdene er derfor ikke med i oversikten da kunnskapsgrunnlaget ikke er godt nok. 
For Indre Varangerfjord ble arbeidet ikke sluttstilt i VOU, og dette vannområdet er derfor heller 
ikke med i oversikten.  

 
TABELL 9.1.  HOVEDUTFORDRINGER FOR DE ULIKE VANNOMRÅDENE 
 (PLANPERIODEN 2016-2021) 
Vannområde Vannkategori Problemstilling 
Alta, Loppa og 
Stjernøya 
 

Elver og innsjøer Vannkraftreguleringer 

Avrenning fra landbruk*  

Flom- og erosjonssikringsanlegg 

Kystvann 
 

Kongekrabbe (påvirking på bunndyrsfauna) 

Utslipp fra fiskeoppdrettsanlegg *  

Forurensning til havnene (forurenset sjøbunn)*  

Kystvann og elver Avrenning fra kommunale og spredte avløp* 

Sørøya, Seiland og 
Kvaløya med innland*  

Kystvann Kongekrabbe (påvirkning på bunndyrsfauna) 

Forurensning til havnene (forurenset sjøbunn) 

Utslipp fra fiskeoppdrettsanlegg* 

Kystvann, elver og 
innsjøer 

Avrenning fra kommunale og spredte avløp* 

Påvirkning fra gruvedrift 

Elver og innsjøer Vannkraftreguleringer** 

Elver Nedgang i lokale bestander av sjørøye 

Laksefjorden og 
Nordkinnhalvøya 

Innsjøer og elver Vannkraftreguleringer 

Elver Ta vare på de anadrome fiskebestandene 

Kystvann Beredskap mot akutt forurensning 

Kongekrabbe (påvirking på bunndyrsfauna) 

Forurensning til havnene (forurenset sjøbunn)* 

Utslipp fra fiskeoppdrettsanlegg* 

Pasvik 
 

Elver og innsjøer Forurensning fra metallurgisk industri i Russland 

Vannkraftreguleringer 

Fremmede arter (pukkellaks og ørekyt) 
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For de påvirkningstypene som er merket med stjerne (*) i tabellen er kunnskapsgrunnlaget mangelfullt (ukjent 
påvirkningsgrad), men det er grunn til å anta at belastningene har betydning for miljøtilstanden i mange 
vannforekomster.  Påvirkningstype merket med **:  Ikke prioritert av vannområdeutvalget.  

Pasvik forts. Elver og innsjøer 
forts. 

Nedlagte søppelfyllinger* 

Kystvann Beredskap mot akutt forurensning 

Beredskap i forhold til radioaktiv forurensning 

Forsvarlig håndtering av ballastvann 

Kongekrabbe (påvirking på bunndyrsfauna) 

Forurensning til havnene (forurenset sjøbunn) 

Kystvann, elver 
og innsjøer 

Påvirkninger fra gruvedrift 
 
Overvåkning av miljøgifter i vann rundt Kirkenes by og i havet 

Avrenning fra kommunale og spredte avløp* 

Neiden Elver og innsjøer Vannkraftreguleringer 

Fremmede arter (pukkellaks og ørekyt) 

Fiskevandringshindre 

Kystvann Kongekrabbe (påvirkning på bunndyrsfauna) 

Utslipp fra fiskeoppdrettsanlegg*  

Forurensning til havner (forurenset sjøbunn) 
Varangerhalvøya Innsjøer og elver Vannkraftreguleringer  

Genetisk forurensning fra rømt oppdrettslaks 

Elver Fremmede arter 

Fiskevandringshindre 

Kystvann Forurensning til havner (forurenset sjøbunn ) 

Utslipp fra kommunale og spredte avløp*  

Kongekrabbe (påvirking på bunndyrsfauna) 

Utslipp fra fiskeoppdrettsanlegg* 
Tana Elver Påvirkning fra fiske (overbeskatning) 

Fiskevandringshindre 

Påvirkninger fra erosjonssikringanlegg* 

Bevaring av den naturlige kantvegetasjonen* 

Forebyggende tiltak for å hindre smitte av Gyrodactylus salaris og 
andre fiskesykdommer 

Helhetlig norsk- finsk overvåkningsprogram for Tanavassdraget 

Kystvann Beredskap mot akutt forurensning 

Kongekrabbe (påvirkning på bunndyrsfauna) 

Forurensning til havnene (forurenset sjøbunn)*  
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9.2. Konklusjon: Hovedutfordringer for vannmiljøet i Finnmark 
En sammenstilling og prioritering av de viktigste utfordringene for planarbeidet i vannregion 
Finnmark for planperioden 2016-2021 er gitt i tabell 9.2.  Prioriteringene er foretatt med 
bakgrunn i påvirkningsanalysene (kap. 5), risikovurderingen (kap. 7), hovedutfordringer i de 
finske delene av vannområdene (kap.8)  og sammenstillingene per vannområde (tabell 9.1.).  

 

*Kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt, men det er grunn til å anta at påvirkningen har betydning for 
vannmiljøet i mange vannforekomster.  

 

Kunnskapsgrunnlaget vurderes til å være tilfredsstillende i forhold til å kunne identifisere 
hovedutfordringer på vannregion-nivå, selv om hyppighet og omfang av påvirkninger er ukjent 
på i flere vannområder og med hensyn til flere påvirkningstyper.  

Merknader angående kunnskapsgrunnlaget:  

For de påvirkningstypene som er merket med stjerne (*) (utslipp fra fiskeoppdrettanlegg, 
avrenning fra avløp,  rømt oppdrettslaks og lakselus) i tabellen er kunnskapsgrunnlaget 

TABELL 9.2. HOVEDUTFORDRINGER FOR VANNMILJØET I FINNMARK VANNREGION 
(PLANPERIODEN 2016-2021).  
Vannkategori Problemstilling 
Kystvann, innsjøer 
og elver 

Påvirkninger fra gruvedrift 
 
Påvirkninger fra avløp* 

Beredskap mot akutt forurensning 

Innsjøer og elver Forurensning fra metallurgisk industri i Russland 

Vannkraftreguleringer 

Fremmede arter (pukkellaks, ørekyt og lagesild) 

Kystvann 
Utslipp fra fiskeoppdrettsanlegg*  

Kongekrabbe (påvirkning på bunndyrsfauna) 

Forurensning i havnene (forurenset sjøbunn) 

Elver  
Fiskevandringshindre  
 
Påvirkning fra fiske: overbeskatning av anadrom laksefisk. 
 
Forebyggende tiltak for å hindre smitte av Gyrodactylus salaris og andre 
fiskesykdommer 
Påvirkning fra fiskeoppdrett på anadrome fiskebestander*  
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mangelfullt (ukjent påvirkningsgrad), men det er grunn til å anta at belastningene har betydning 
for miljøtilstanden i mange vannforekomster.  

Forurenset sjøbunn i og omkring havner er påvist flere steder, men det er også mange havner 
hvor det ikke foreligger undersøkelser. Omfanget av denne typen forurensning på regionnivå er 
derfor ukjent. Det samme gjelder den samlete belastningen fra avløpsutslipp til havnene.  

Når det gjelder diffuse utslipp fra avløp, så er mange av påvirkningene registrert med ukjent 
påvirkningsgrad. Det er behov for nærmere undersøkelser av en rekke vannforekomster for å 
vurdere påvirkningene fra avløp.  

Kunnskap om påvirkningene på og tilstanden på grunnvannet er videre svært mangelfull, og det 
er behov for nye kartlegginger og undersøkelser.  

 

 

 

Bergeby ved Varangerfjorden, Indre Varangerfjord vannområde. Foto: Frank Martin Ingilæ. 
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10. Uavklarte problemstillinger på vannregionnivå 

 

Kongekrabbe 
Fiskeridirektoratet region Finnmark har fremmet merknader i brev av 09.05.2012 til 
risikovurderingen foretatt av Fylkesmannen i Finnmark når det gjelder kongekrabbe. 
Fiskeridirektoratet ønsker at saken blir oversendt sentrale myndigheter for avklaring.  Saken ble 
drøftet i arbeidsutvalget (AU) den 23.05.2012 hvor man ikke klarte å komme til enighet. Av 
vannforskriftens § 22 følger at vannregionmyndigheten skal arbeidet for at det oppnås enighet 
om høringsdokumentene, men at spørsmål også ved behov kan sendes videre til sentral 
avklaring.  Vannregionmyndigheten v/Finnmark fylkeskommune kommer i løpet av juni 2012 til 
å sende saken videre til direktoratsgruppen.  

 

Fiskeridirektoratet region Finnmark har følgende begrunnelse for merknadene: 

”St. meld. Nr. 40 (2006-2007) legger grunnlaget for forvaltningsregimet for kongekrabben. I Vest 
Finnmark blir den ansett som en fremmedart og tiltak skal settes i verk for å hindre utbredelse; 
per i dag er blant annet desimeringsfiske og utkastforbud noen av tiltakene.  

Fiskeridirektoratet har som sektormyndighet levert påvirkningsdata til Fylkesmannen for de 
områdene vi representerer, herunder kongekrabbe. Per i dag har Fylkesmannen satt Øst 
Finnmark i risiko for ikke å nå miljømålene innen 2021, mens Vest Finnmark er satt i mulig 
risiko. Fiskeridirektoratet er uenig med Fylkesmannens vurdering av kongekrabbens effekter på 
kvalitetselementene. Fiskeridirektoratet har i brev til Fylkesmannen gitt sine vurderinger for 
kongekrabben hvor de har påpekt store kunnskapsmangler ihht effekter fra kongekrabben på 
kvalitetselementene; slik Fiskeridirektoratet oppfatter det er ikke effektene vesentlige og godt 
dokumenterte. Fiskeridirektoratet mener det blir paradoksalt og behandle kongekrabben som 
en fornybar ressurs i fiskeriforvaltningssammenheng, mens man i 
vannforvaltningssammenheng skal behandle den som en fremmed art i samme område.” 

 

Påvirkninger fra havbruk på vill anadrom fisk 
Påvirkninger fra fiskeoppdrett på anadrome fiskebestander er per  01.07.2012 ikke helhetlig 
registrert i vann-nett. Årsaken til dette er at Fylkesmannen har avventet retningslinjer og 
kriterier for vurdering av rømt oppdrettsfisk og lakselus. Nye retningslinjer basert på 
registreringer i lakseregisteret ble mottatt den 05.06.2012, og det har derfor ikke vært mulig å 
gjøre en helhetlig vurdering av alle bestandene innen fristen for å sende dette dokumentet ut på 
høring. 

Det er imidlertid allerede registrert en uenighet i vannregionutvalget (VRU) angående 
anvendelsen av retningslinjene, samt vurdering av påvirkninger med hensyn til lakselus.  

Fylkesmannen har som mål å gjøre vurderinger for hver enkelt vannforekomst i løpet av 
høringsperioden, og man vil deretter behandle saken nærmere i vannregionutvalget (VRU).  
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Fiskeridirektoratet region Finnmark har følgende merknad:  

”Fiskeridirektoratet region Finnmark er uenig i Fylkesmannens karakterisering av 
påvirkningene  fra rømt oppdrettslaks. Fisk er kun et kvalitetselement (miljøindikator på 
menneskeskapt påvirkning) i elv. Bestandens tilstand baserer seg på flere faktorer, hvor rømt 
oppdrettslaks er en. Det er ikke rømt oppdrettslaks i seg selv som er kvalitetselement, men 
effekten av genetisk forurensning og konsekvensene av dette; påvirkning på villaksens 
produktivitet og overlevelse. Per i dag er det minst tre forskningsinstitusjoner som har 
forskjellig tilnærming til hvordan man skal måle risiko for genetisk endring; 
Havforskningsinstituttet, NIVA/NINA og Vitenskapelig råd for lakseforvaltning. Alle disse 
tilnærmingene baserer seg på forskjellig datagrunnlag og forskjellig verdier for når man mener 
en bestand er i god/dårlig tilstand. Alt ettersom hvilken elv man ser på og metode man bruker 
ender man opp med forskjellig konklusjon. Fiskeridirektoratet region Finnmark er av den 
oppfatning at man frem til man har omforente indikatorer på genetisk endring bør holde seg til 
faktisk, målt endring.” 
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Vann er viktig for alle 
 
Vann berører samtlige innbyggere i Finnmark, og er du interessert i miljøtilstanden i 
innsjøer, vassdrag, grunnvann og kystvann i ditt nærmiljø bør du engasjere deg i 
vannforvaltningen i ditt vannområde.   
 
Tana vannområde omfatter nedbørsfeltet til Tanavassdraget, samt nedbørsfeltene på 
begge sider av Tanafjorden. På norsk side omfattes arealer i kommunene Berlevåg, 
Gamvik, Tana, Karasjok og Kautokeino, samt mindre deler av Alta, Porsanger, 
Lebesby og Nesseby. For hvert vannområde er det satt ned et vannområdeutvalg 
som er en arena for samhandling i vannforvaltningen. I vannområdeutvalget sitter 
representanter for:  
 

• Kommunene Tana, Karasjok, Berlevåg, Gamvik og Kautokeino.  
• Finnmark fylkeskommune 
• Fiskeridirektoratet 
• Kystverket 
• Mattilsynet 
• Statens vegvesen 
• NVE Region Nord 
• Tanavassdragets fiskeforvaltning 
• Laksebreveiere i Tanavassdraget AL (LBT) 
• Tana Bondelag 
• Tana jeger- og fiskerforening 
• Sjølaksefiskerforeningen i Finnmark/Tana og omegn sjølaksefiskerforening 
• Naturvernforbundet, lokallaget for Tana og Varanger 
• Bygdelag (flere) 

 
Vannområdeutvalget for Tana behandlet i møte den 15.02.2012 innspill til vesentlige 
vannforvaltningsspørsmål i forbindelse med planarbeidet fram mot ny 
forvaltningsplan for vannregion Finnmark (2016-2021). Dette dokumentet er 
utarbeidet med bakgrunn i disse innspillene. Samtlige medlemmer i 
vannområdeutvalget har fått mulighet til å gi innspill til det endelige dokumentet.  
 
Dokumentet sendes videre til vannregionen og til vannregionsutvalget (VRU). 
Finnmark vannregion skal innen 1. juli 2012 sende på høring et dokument om 
”vesentlige vannforvaltningsspørsmål” . Høringsdokumentet for hele vannregionen er 
bygget på prosesser og innspill lokalt i vannområdene.  
 
 
Karasjok/Tana/Mehamn/Berlevåg, 26.04.2012 
 
 
På vegne av kommunene:  
Torgrim Kemi (Karasjok kommune), Reidar Varsi (Tana kommune), Eivind Eriksen 
(Gamvik kommune) og Jan Arne Frantzen (Berlevåg kommune).  
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1. Om vannområdet og vannforekomstene 
 
Tana vannområde omfatter nedbørsfeltet til Tanavassdraget, samt nedbørsfeltene på 
begge sider av Tanafjorden. På norsk side omfattes arealer i kommunene Berlevåg, 
Gamvik, Tana, Karasjok og Kautokeino, samt mindre deler av Alta, Porsanger, 
Lebesby og Nesseby (se kart 1 nedenfor).  
 
På finsk side inngår arealer i kommunene Utsjok, Inari og Enontekio, men disse 
områdene er ikke formelt en del av Tana vannområde. I Finland er Tana, Neiden- og 
Pasvikvassdragene slått sammen til et felles vattendistrikt (vannregion). 
 
Tana vannområde dekker store deler av Finnmarksvidda og har et omfattende areal:  
14.694 km2

Vannområdet er generelt lite påvirket av menneskelige inngrep. Innenfor 
vannområdet er der per. 9/4-12 definert 469 ulike vannforekomster (se tabell 1).  

. Tanavassdraget er det største vassdraget i vannområdet.  

 
 

 
 
Kart over vannområdet Tana, Finnmark vannregion. 
 
Flere vassdrag i vannområdet er vernet mot vannkraftutbygging. Det gjelder 
Langfjordelva, Tanaelva, Julelva og Trollfjordelva. Tanafjorden har videre status som 
nasjonal laksefjord, og Tanavassdraget og Langfjordvassdraget (Laggo) er nasjonale 
laksevassdrag, hvor et særskilt beskyttelsesregime gjelder for bevaring av 
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laksebestandene.  Det er et stort antall verneområder innen vannområdet Tana (se 
tabell 2), og selve fjorden er foreslått vernet som marint verneområde (liste A).  
 
Når det gjelder Tanavassdraget er den samlete lakseførende strekning på nesten 
1300 km2

 

. Laksebestandene i vassdraget utgjør en av verdens mest variasjonsrike 
laksebestander. Det er 14 store sideelver og et uttall små sideelver til hovedelva. 
Disse har egne laksebestander som er genetisk adskilt fra hverandre og som er 
tilpasset ulike elvemiljø. 

I tillegg til Tanaelva, er det selvproduserende bestander av laks og sjøørret i 
Langfjordelva (Laggoelva). Flere andre vassdrag har bestander med sjørøye, men 
disse har blitt redusert de siste årene (Trollfjordelva, Sommerheimelva, Lille 
Langfjordelva, Molvikvassdraget, Stordalselva og Julaelva).  
 
Deltaet til Tanaelva (Tanamunningen) er Nord-Europas største uberørte elvedelta, og 
er vernet som et naturreservat. De naturfaglige verdiene er store. Området har bla. 
stor betydning for våtmarksfugl. Det omfatter videre noen av de største strandengene 
i Finnmark,. og har en dynamisk, velutviklet elvestrandsvegetasjon.  
 
Langs Tanavassdraget er det store naturlige sedimentasjonsskilder, og de naturlige 
erosjons- og sedimentrasjonsprosessene er fremdeles aktive. 
 
 

 
 
Strandeng ved Høyholmen, Tanamunningen naturreservat (Tanafjorden).  
Foto: Frank Martin Ingilæ.  
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Utsyn over Anárjohka i Tanavassdraget.Foto: Ingvild Ousland.  
 
 
Tabell 1: Registrerte vannforekomster i Tana vannområde.  
 
 
Vannkategori Antall Km2/km 
Elver og bekkefelt 261 13814,48 
Innsjøer 159 247,44 
Kystvann 18 1071,64 
Grunnvann 31 230,24 
Antall vannforekomster 
totalt 

469 15364,24 

 
  
Tabell 2.  Liste over verneområder i vannområdet Tana 
 
Verneområde Type verneområde Kommune 
Tanamunningen Naturreservat Tana 
Vestertana Naturreservat Tana 
Ovdaldasvàrri Naturreservat Tana 
Julelvdalen Naturreservat Tana 
Harrelv Naturreservat Tana 
Hanadalen Naturreservat Tana 
Omgangsstauran Naturrreservat Gamvik 
Langfjorddalen/Laggo Naturreservat Gamvik 
Trollfjorddalen /Gulgo Naturrreservat Berlevåg 
Goššjohka Naturreservat Karasjok 
Øvre Anárjohka Nasjonalpark Karasjok, Kautokeino 
Oahcesaisuolu Naturreservat Karasjok 
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2. Om påvirkningene – 
omfang og effekt 
 
Arbeidet med karakterisering av 
vannforekomstene omfatter blant 
annet en påvirkningsanalyse, hvor 
menneskeskapte påvirkninger på 
vannmiljøet identifiseres. Resultater 
fra påvirkningsanalysen for Tana 
vannområde (per 24.02.2012) er 
oppsummert i dette kapittelet og i 
databasen vann-nett ( www.vann-
nett.nve.no/saksbehandler/
 

). 

Vannområdets hyppigste 
forekommende påvirkningstyper er 
biologisk påvirkning (fremmede 
arter og herunder særskilt 
kongekrabbe). Øvrige 
påvirkningstyper er fysiske inngrep, 
forurensning og andre påvirkninger 
(fiske).  
 

Vi gjør oppmerksom på at påvirkninger fra finsk side foreløpig mangler i oversikten. 
Dette kan innebære at belastningen kan være større i nedre del av Tanaelva enn det 
som er beskrevet her.  
 
Når det gjelder fordeling av påvirkningene på de ulike vannkategoriene (innsjøer, 
elver og kystvann), så er dette nærmere omtalt nedenfor. For de delene av 
vannområdet som ligger i Gamvik kommune er det i arbeidet så langt ikke påvist 
påvirkninger som har betydning for vannmiljøet. For Kautokeino er det registrert 2 
påvirkninger som gjelder vannforekomster som krysser flere kommuner (bekkefelt til  
Ànarjohka og Iešjávri).  
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Figur 1.Oversikt over de hyppigst forekommende påvirkningstyper i vannområdet 
Tana, basert på registreringer i databasen vann-nett per vannforekomst (www.vann-
nett.nve.no/saksbehandler). Antallet nederst (x-aksen) angir antall vannforekomster1

 

 
hvor denne påvirkningstypen er registrert. Påvirkningen er videre klassifisert i forhold 
til påvirkningsgrad (ukjent, uvesentlig, liten, middels, stor eller svært stor grad).  

 
 

2.1. Elvevannsforekomster 
Påvirkningsanalysen fordelt på de ulike elvevannsforekomstene viser at:  
 

• Forurensning fra diffuse kilder er den hyppigste påvirkningstypen, mens de 
fleste av disse påvirkningene er vurdert til å være av liten eller uvesentlig grad. 
  

• Fysiske inngrep er også en hyppig påvirkningstype, og denne dekker til dels 
store vassdragsstrekninger. De fysiske inngrepene er i hovedsak 
fiskevandringshindre (morfologiske endringer) og påvirkninger fra 
hydromorfologiske endringer (hovedsakelig flomverk og forbygninger). 
Påvirkningsgraden varierer mye mellom de ulike lokalitetene, og en stor andel 
har ukjent påvirkningsgrad.  

                                                 
1 Vannforekomst: En avgrenset og betydelig mengde av overflatevann, som for eksempel en innsjø, magasin, 
elv, bekk, kanal, fjord eller kyststrekning, eller deler av disse, eller en avgrenset mengder grunnvann innenfor en 
eller flere akviferer.  
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• Lokaliteter hvor påvirkning fra fiske er påvist omfatter få steder, men 

påvirkningsgraden er stor (fiskebestander utryddet).  
 
De ulike påvirkningstypene er nærmere beskrevet nedenfor. 
 
 

 
.  
 
Figur 3. Fordeling av påvirkningstyper for elver i vannområdet Tana. Fargekodene 
viser grad av påvirkninger (liten, middels, stor eller ukjent). Det er ingen registrert 
påvirkning fra langtransportert forurensning i elvene.   
 
 

Påvirkningene gjelder overbeskatning, som  har ført til at enkelte  laksebestander er 
utryddet i 7 vannforekomster hovedsaklig i de øvre delene av Tanavassdraget. 
Påvirkninger er kun registrert der hvor fiskebestandene er dokumentert utryddet, men 
dette utgjør lange elvestrekninger (300 km, 24 % av vassdragets opprinnelige 
lakseførende strekning).  

Påvirkning fra fiske:  
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Forurensning fra diffuse kilder 

Forurensningskildene består av:  
• utslipp fra avløp, herunder spredte avløpsanlegg i husholdninger og 

enkelte kommunale anlegg 
• avrenning fra landbruk 
• diffus avrenning fra nedlagte søppelfyllinger og andre kilder 

 
Tanavassdraget har siden 1988 vært regelmessig overvåket med hensyn til 
vannkjemi og bakterilogi. Det finnes derfor måleresultater som gjelder tilstanden. I 
perioden 1988-2002 ble det tatt prøver ved 7 ulike målestasjoner i vassdraget, og 
deretter ved et mindre antall stasjoner. Generelt har disse målingene vist god 
vannkvalitet, og det kan derfor antas at påvirkningsgraden fra de diffuse kildene er 
liten. Ved Tanaelva på strekningen Skiippagurra- Tanamunningen er det imidlertid 
forhøyede verdier av kobber. Årsak til denne forurensningen er uklar.  

Når det gjelder nedlagte kommunale avfallsfyllinger i Tana kommune er det foretatt 
prøvetaking som ledd i oppfølgingen av forvaltningsplanen 2011-2015, og utslipp er 
ikke påvist.  
 
 

Eksisterende elveforbygninger i Tanavassdraget er spredt over store arealer. I 
perioden 1976-2000 er det bygd 7 km. med elveforbygninger fordelt på ni ulike 
strekninger i Tanavassdraget. Den mest berørte strekningen i Tana kommune er fra 
Skiippagurra- munningen. De nedre delene av sideelvene Luovttejohka/Luftjok. 
Màskejohka/Masjok og Julaelva er også sterkt preget av elveforbygninger. Masjok og 
Luftjok er registrert med ukjent påvirkningsgrad, og her er det behov for ytterligere 
informasjon med hensyn til virkningene av forbygningene.  

Erosjonssikring og flomverk 

 
 

Statens vegvesen og NVE Region Nord har over en lengre periode bidratt til 
kartlegging og utbedring av vandringshindre langs fylkes-og riksveinettet. Langs 
hovedelven til Tana har man derfor god oversikt over gjenstående lokaliteter hvor det 
er behov for utbedringer. Det kan imidlertid være etablert mange 
fiskevandringshindre langs kommunale og private veier, og her er det på behov for 
supplerende kartlegginger. 

Fiskevandringshindre:  

 

I 3 elvevannsforekomster er det registrert fremmede arter, herunder hvitfinnet 
steinulke og pukkellaks. Disse er registrert med henholdsvis ukjent, liten og middels 
påvirkningsgrad.  

Biologisk påvirkning 
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2.2. Innsjøforekomster 
 
Innsjøene i Tana vannområde er påvirket i svært liten grad. Vannforekomsten 235-
62743-L vest for Haglevatn er satt til moderat tilstand grunnet et nasjonalt 
overvåkningsprogram, men det er behov for nye undersøkelser.  Påvirkningstype er 
uklart.  
 
Videre er det registert fysiske inngrep i Løkvikelva i Berlevåg (demning ovenfor  
Løkvikelva), men dette er ikke vurdert som risiko for at miljømålene ikke kan nås.  
 
  
En ukjent faktor er hvordan innlandsfiske eventuelt påvirker fiskebestandene i de 
ulike innsjøene. Det er totalt 158 innsjøer i vannområder, og for svært få av disse er 
det utført prøvefiske og hvor data ikke er foreldet. Eventuelle data er pt. ikke lagt inn i 
vann-nett.  
 
 

 
 
 
Figur 2. Fordeling av påvirkningstyper for innsjøer i vannområdet Tana. Fargekodene 
viser grad av påvirkninger (liten, middels, stor eller ukjent). Det er ingen registrerte 
biologiske påvirkninger  eller påvirkning fra langtransportert forurensning i innsjøene.  
 

 

2.3. Kystvannsforekomster 
 
Kystvannet er i hovedsak påvirket av kongekrabbe (biologisk påvirkning) (se fig 
3), samt av fysiske inngrep og forurensning.  
 
Kongekrabbe er vurdert til å være av stor påvirkningsgrad, mens de andre faktorene 
foreløpig er av ukjent grad. Her er det behov for ytterligere undersøkelser.  
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Særlig i Berlevåg havn er det mulige forurensningskilder fra industri og avløp, samt 
fysiske inngrep knyttet til havnevirksomheten. I grunnforurensningsdatabasen til KLIF 
er det registrert ett punkt i havnebassenget i Berlevåg med forurenset sjøbunn, i  
tillegg til en lokalitet på land hvor det er mistanke om forurenset grunn. 
 
Videre kan kystvannsforekomsten Leirpollen ved Austertana være påvirket av 
industrivirksomhet (bergverk) og skipstrafikk.  
 
 

 
 
Figur 4. Fordeling av påvirkningstyper for kystvann i vannområdet Tana. 
Fargekodene viser grad av påvirkninger (liten, middels, stor eller ukjent). Det er ingen 
registrert påvirkning av langtransportert forurensning i kystvann.  
 
 
 

2.4. Oppsummering: Påvirkningene med størst belastning og som dekker 
de største områdene 

 
Gjennomgangen av påvirkningstypene ovenfor gir en god oppsummering av hvilke 
belastningstyper som er størst og dekker de største områdene:  
 

• Biologiske påvirkninger fra kongekrabbe er viktigst i kystvannet, og 
dekker alt kystvannet innen vannområdet 
 

• Påvirkninger fra fiske i Tanavassdraget. Spørreundersøkelser, 
ungfiskregistreringer og fangst tyder på at utbredelsen av laks innen 
vassdraget har minsket og det er i dag beregnet at rundt 300 km (24 %) 
med elvestrekning trolig bidrar lite til produksjonen av laks. 
Forskningsmiljøene legger vekt på dette skyldes overbekastning. 
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Vitenskapelig råd for lakseforskning (rapport 3, 2011) skriver bla. i sin 
rapport at ”den negative bestandsutviklingen skyldes ene og alene 
overbeskatning”. Den lokale arbeidsgruppen nedsatt av 
vannområdeutvalget utelukker ikke at det kan være andre årsaker, og 
mener det bør forskes ytterligere på påvirkninger i havet og i 
Tanamunningen.  

 
• Fysiske inngrep knyttet til elveforbygninger og fiskevandringshindre 

omfatter store strekninger i Tanavassdraget. Det er behov for mer 
kunnskap om hvordan vassdragsmiljøet påvirkes av elveforbygninger.  

 
 

2.5. Igangsatte miljøtiltak 
 
I Tana vannområde er det allerede satt i gang tiltak, som del av 1. forvaltningsplanen 
for vannregion Finnmark (2011-2015). En status for tiltaksgjennomføringen er gitt i 
tabell 3 nedenfor.  
 
Det skal legges vekt både på forebyggende, forbedrende og restaurerende tiltak.  
 
 
Tabell 3: Status per 15.02.2012 for gjennomføring av tiltak, Tana vannområde 
(forvaltningsplan 2011-2015).  
 
Tiltakskategori Ansvarlig Status per 15.2.2012 
Vandringshindre for fisk Statens vegvesen Savkadasjohka: tiltak er gjennomført 

Njargasašjohka og Àlletjohka: ikke 
gjennomført 
 

Vandringshindre for fisk 
ved jordbruksveier 

Ikke avklart. Arbeid er ikke påbegynt når det gjelder 
Sirpmajohka og Lismajohka. 

Avrenning fra landbruk Tana kommune Tiltak ikke gjennomført. Overvåkning bør 
gjennomføres først, for å avklare behovet 
ytterligere. 

Vannprøvetaking i 
Tanavassdraget 

Tana kommune Ikke gjennomført ved målestasjoner i Seida, 
Tana bru og Polmak. Bør inngå i det 
overordnete overvåkningsprogrammet. 

Avrenning fra nedlagte 
avfallsfyllinger 

Tana kommune Tiltak gjennomført og ingen utslipp påvist. 
Gjenstår eventuell prøvetaking ved 
Smalfjord. 

Forurenset grunn ved 
Korselva 

Statens vegvesen Overvåkning gjennomført. Ingen avvik 
funnet og saken er avsluttet.  

Avløp- etablere 
renseanlegg 

Tana kommune Skiippagurra renseanlegg i drift fra høsten 
2012. Hovedplan for vann og avløp under 
arbeid. Renseanlegg i Polmak er foreløpig 
ikke med her.  

Flomsikring NVE Arbeid igangsatt.  
Bedre vassdragsmiljøet- 
Julaelva og Hanaelva 

NVE Prosjektskisse utarbeidet. Folkemøte 
gjennomført i februar 2012. Tiltak i felt kan 
starte fra sommeren 2012.  

Miljøforbedrende tiltak ved NVE Ikke igangsatt 
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elveforbygning i 
hovedelven ved 
Skiippagurra 
Vann og avløpstiltak Karasjok 

kommune 
Arbeid med hovedplan for vann og avløp 
pågår. Avvanningscontainer anskaffet. 
Utfordringer knyttet til ledningsnett og 
overbelastning på renseanlegget.  

Overvåkning- biologiske 
parametre 

Fylkesmannen i 
Finnmark 

Ikke iverksatt. Vil bli fulgt opp.  

Undersøkelser av 
pukkellaks i 
Tanavassdraget: el-fiske, 
smolt registrering og 
kartlegging av gyteplasser 

Fylkesmannen i 
Finnmark 

Ikke iverksatt.  

Forebyggende tiltak- 
hindre smitte av 
Gyrodactylus salaris 

Fylkesmannen i 
Finnmark 

Det har vært avholdt møter mellom 
myndigheter, grunneiere og interesseorg. 
Status er at det har blitt etablert felles regler 
for desinfeksjon i forbindelse med kjøp av 
fiskekort for laksefiske. For innlandsfiske er 
det mangelfullt med forebyggende tiltak. 
 

 
 

3. Brukerinteresser 
 
Vesentlige brukerinteressene i forhold til arbeidet i vannområdet er:  
 

• brukerinteresser knyttet til fiske på villaksbestandene i Tanavassdraget  
• brukerinteresser knyttet til øvrig fiske, friluftsliv og utmarkshøsting i 

vannområdet (lokalbefolkning og turister) 
• brukerinteresser knyttet til vannforsyning (kvalitet på drikkevannet) 
• næringsinteresser knyttet til fiskeri.   

 
 
 

3.1. Brukerkonflikter 
De viktigste brukerinteressene som står i motsetninger til hverandre er følgende:  
 

• 
I forhold til utviklingen av laksefisket i Tanavassdraget er det brukerkonflikter. 
Uenigheten er knyttet til om det forekommer et overfiske i vassdraget og hvor 
alvorlig dette overfisket eventuelt er. De ulike brukerkonfliktene knyttet til selve 
fordelingen og gjennomføringen av fisket er ikke er tema i 
vannområdearbeidet, men avgrenses til å gjelde selve spørsmålet om 
påvirkningen fra fiske på de naturlige laksebestandene.   

Utnyttelsen av fiskeressursene: 

 
• 

Med hensyn til kongekrabbe, er det en konflikt mellom naturvernhensynene på 
den ene siden og fiskeri-interessene på den andre. Fiskeripolitikken i Øst-
Finnmark er grunnlagt på at kongekrabbe skal forvaltes som en fornybar 

Kongekrabbe: Fiskeri vs. naturvern:  
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ressurs, at denne derfor er kvotebelagt og kan utnyttes i kommersielt fiske. 
Fra miljøvernsiden legges det vekt på at kongekrabbe har en negativ 
innvirkning på økologien i havet, og da særskilt at den ødelegger den naturlige 
bunnfaunaen.  
 

• 

Drøftingene i vannområdeutvalget problematiserte forholdet mellom behovet 
for sikring av viktige samfunnsformål (erosjonssikring/elveforbygninger) sett 
opp mot bevaring av et mest mulig naturlig vassdragsmiljø. Lokale næringsliv 
og mange lokale grunneiere har interesser knyttet til at mest mulig blir sikret, 
mens naturvern- og fiskeinteresser, samt forvaltningen (NVE) legger vekt på 
bevaring av det naturlige vassdragsmiljøet og sikring kun av kritiske 
samfunnsverdier. Erosjon i landbruksområder ved Birkestrand, Tana 
kommune er et eksempel på denne typen problemstillinger.  

Erosjonssikring:  Behov for sikring av viktige samfunnsverdier vs. 
naturverninteresser/vassdragspolitikk:  

 
 
 

3.2. Vannforsyning 
 
I Tana kommune er drikkevannskvaliteten generelt god, men det er utfordringer 
knyttet til enkelte vannverk. Det foreligger planer for utbedringer ved flere 
vannverk, som en del av hovedplan for vann ( 2010-2017). I Karasjok kommune 
er hovedplan for vann under revisjon og forventes ferdig innen utgangen av 2012.  
Berlevåg har en hovedplan for vann fra 2000.  
 

 

4. Når vi miljømålene i 2021?- oversikt over 
risikovurderingen 

 
Basert på påvirkningsdata er det foretatt en risikovurdering med hensyn til om alle 
vannforekomstene vil oppnå god miljøstatus innen år 2021 (se på http://vann-
nett.nve.no/portal).  
 
Risikovurderingen viser at:  
 

• Samtlige 18 kystvannsforekomster er satt til risiko for å ikke oppnå 
miljømålene innen 2021. Hovedårsaken til dette er påvirkning fra 
kongekrabbe. Videre er forurensning fra industri og avløp en viktig faktor ved 
havnen i Berlevåg, hvor risiko for å ikke oppnå miljømålene er særskilt stor 
grunnet sammensatte påvirkninger.  
 

• Videre er 19 elvevannsforekomster satt til risiko for å ikke oppnå miljømålene. 
Det er flere årsaker til denne risikoen:  
 

o Laksebestanden er utryddet som følge av fiske (overbeskatning). 
Dette gjelder vannforekomster i de øvre delene av Tanavassdraget.  
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o Fiskevandringshindre er fremdeles et problem i enkelte sideelver til  
Tanavassdraget, samt ved flere lokaliteter i Julelvvassdraget.   
 

• Det er liten grad av risiko for å ikke nå miljømålene for innsjøer. 
Vannforekomsten 235-62743-L vest for Haglevatn har tidligere hatt forhøyede 
av kjemiske stoffer (miljøgifter), men det er knyttet usikkerhet til dette og det 
er behov for nye målinger.  
 

Risiko, elv 

Tilstand Antal Prosent Km 

Risiko 19 7,3 290,78 

Mulig 
risiko 7 2,7 81,03 

Ingen 
risiko 79 30,3 8405,89 

Risiko 
udefinert 156 59,8 5036,78 

 

 

 

Risiko, innsjø 

Tilstand Antal Prosent Areal 
km2 

Risiko 1 0,6 0,54 

Mulig 
risiko 1 0,6 0 

Ingen 
risiko 149 93,7 245,35 

Risiko 
udefinert 8 5 1,55 

 

 

 
Figur 5. Oversikt over risikovurderingen for elve- og innsjøvannsforekomster i Tana 
vannområde.  
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5. Hovedutfordringer for vannmiljøet i vannområdet  
Tana 

 
5.1. Om prosessen fram mot å identifisere hovedutfordringer 

I møte den 15.02.2012 behandlet vannområdeutvalget forslag til vesentlige 
vannforvaltningsspørsmål (hovedutfordringer). Forslagene var ikke endelige, og det 
ble overlatt til arbeidsgruppen å ferdigstille dokumentet. Møte i arbeidsgruppen ble 
avholdt den 23.04.2012, og dokumentet ble bearbeidet på nytt med bakgrunn i 
innspillene fra dette møtet.  
 
De ulike problemstillingene som ble vurdert i løpet av denne prosessen er nærmere 
omtalt nedenfor:  
 

Formålet om å ”ta vare på fiskebestandene i Tanavassdraget og –fjorden” ble 
vektlagt av vannområdeutvalget, men det var i den videre prosessen viktig å avklare 
nærmere hvilke undertema som skulle prioriteres. Fiske som påvirkningsfaktor er tatt 
med som påvirkningsfaktor, men tiltak må gjennomføres innenfor rammene til 
fiskeforvaltningen. Videre skal forebyggende tiltak for å hindre smitte av Gyrodactylus 
salaris prioriteres. Gruppen er bekymret for om dagens tiltak er tilstrekkelige 

Fiskebestandene i Tanavassdraget 

 
Når det gjelder fiskevandringshindre i Tanavassdraget er det behov for utbedringer 
knyttet til de to lokalitetene langs hovedveinettet som enda ikke er utbedret, samt 
tiltak ved lokaliteter i Julaelvvassdraget. På sikt vil det også være behov for 
kartlegginger av eventuelle vandringshindre langs kommunale og private veier.  
 
Det er foretatt kartlegginger i Tanavassdraget med hensyn til innblanding av 
oppdrettslaks, hvor det er påvist at tilstanden er god2

 

. Det kan imidlertid være behov 
for undersøkelser i øvrige vassdrag, men foreslås ikke prioritert på nåværende 
tidspunkt.  

 

Vannområdeutvalget har lagt stor vekt på behovet for å bedre overvåkningen av 
Tanavassdraget. Det er behov for nye undersøkelser for å kunne konkludere med 
hensyn til påvirkningsgrad, samt at det er behov for å identifisere eventuelle 
punktutslipp.  

Avløps- og landbruksavrenning: Overvåkningsprogram for Tanavassdraget.  

 

Kystverket planlegger mudring i indre havn i Berlevåg, inkludert utdyping av havnen 
ned til 7 meter. Det foreligger så langt et forprosjekt datert 01.08.2011.  Det opplyses 
i forprosjektet om at det så langt ikke er utført miljøundersøkelser i 
utdypingsområdet. Miljøundersøkelsene må gjennomføres før arbeidet med 
hovedplanen iverksettes.  

Planer i tilknytning til havnene 

                                                 

 2 Diserud, O.H., Fiske, P. & Hindar, K. 2012. Forslag til kategorisering av laksebestander som er påvirket av 
rømt oppdrettslaks - NINA Rapport 782. 
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Ballastvann er sjøvann som fylles i tanker på et skip for å oppnå bedre flytestabilitet. 
Tømming av ballastvann medfører en fare for spredning av fremmede arter. Denne 
saker ble tatt opp særskilt i vannområdetutvalgets møte den 15/2-2012, da det over 
lang tid har vært en bekymring knyttet til tømming av ballastvann i Tanafjorden. I 
Norge ble det innført en forskrift om ballastvann med virkning fra og med 1. juli 2010. 
I forskriften stilles det krav til avstand til land ved utskifting av ballastvann, noe som 
innebærer at det ikke lenger kan tømmes ballastvann i Tanafjorden. Stemmer dette? 

Utslipp av ballastvann i Tanafjorden 

 

Beredskap mot akutt forurensning i ble tatt opp særskilt i vannområdeutvalgets møte 
(15/2-12). Beredskapen mot akutt forurensning er ivaretatt i Øst-Finnmark gjennom 
et interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA). Det foreligger en 
beredskapsplan fra 2011. IUA planlegger videre å utarbeide en egen risiko- og 
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) med hensyn til akutt forurensning i Tana 
kommune, med bakgrunn i de særskilte forholdene i Tanafjorden og- Tanaelva. Det  
anses derfor ikke nødvendig å prioritere beredskap som et ”vesentlige 
vannforvaltningsspørsmål” , men at det føres opp som et lokalt brukermål.  

Beredskapstiltak i fjord- og kystsonen 

 
Når det gjelder spørsmålet angående krav om lokalkjent los i Tanamunningen, er det 
opplyst fra Kystverket at det stilles krav omfarbarhetsprøve for skippere som skal 
operer båter i dette området.  
 

Etter at dagens elveforbygninger i Tanavassdraget ble etablert, har det vært et skifte 
i vassdragspolitikken. I moderne vassdragsforvaltning legges det vekt på å gi elva 
rom til å flomme over, erodere og meandrer innen en elvekorridor. På denne måten 
får elva mer ”rom for å leve”. Tankegangen innebærer at man sikrer mot flom og 
erosjon der verdiene ligger, ikke ute langs vannstrengen i elva.  

Bevaring av et naturlig vassdragsmiljø: Erosjonssikring- og erosjonsvern.  

  
I Julaelvvassdraget har tidligere tiders flom- og erosjonssikring medført store 
endringer i naturlige flommarker og habitater.  Fiskebestander har blitt redusert og 
enkelte sjeldne plantearter (polarvalmue) har fått ødelagt sine leveområder. I 
forbindelse med vannforskriften gjennomføres det nå tiltak for å tilbakeføre deler av 
de naturlige vassdragsmiljøet. Lignende tiltak bør vurderes for øvrige deler av 
vannområdet som er sterkt preget av forbygninger. I tillegg bør det utføres 
miljøforbedrende tiltak på selve anleggene. Å avklare omfanget av påvirkningene fra 
eksisterende elveforbygninger på vassdragsmiljøet vil også være en viktig oppgave 
framover.  
 
Når det gjelder sandtransporten i vassdraget og mulig konflikt i forhold til 
fiskeoppgangen har Tanavassdragets fiskeforvaltning vurdert dette i 
Masjokmunningen. Konklusjonen er at laksen kan ta seg opp også ved store 
sandmengder, da den legges seg på siden for å komme opp. Denne 
problemstillingen vurderes derfor ikke for å være aktuell i forbindelse med det videre 
arbeidet i vannområdet.  
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Kantvegetasjonen langs vassdraget har en stor betydning for bevaring av det 
biologiske mangfoldet og urørt natur. Det er ikke foretatt egne kartlegginger av 
utbredelsen av den naturlige kantsonen langs Tanavassdraget, men generelt sett vet 
man at kantvegetasjonen langs hovedløpet i stor grad er bevart. Unntaket er lokalt i 
enkelte jordbruksområder (Bonakas og strekningene Tana bru-Sirma, Alleknjarg- 
Polmak). Det er ønske å om arbeide videre med leplantinger i disse områdene. 
Samtidig er det ønske om å ha et fokus på opprensking av mindre bekker som er for 
gjengrodd, for å bedre oppvekstvilkårene for fisk.  
 

Fare for utglidning ved avfallsanlegget på Gassanjárga har vært drøftet av 
vannområdeutvalget, men er ikke prioritert i det videre arbeidet. Bakgrunnen er at 
tidligere undersøkelser (miljørisikoanalyse fra 2006) viser at masse under deponiet i 
hovedsak består av grovkornede løsmasser med høy hydraulisk konduktivitet. Det er 
ikke påvist leire eller siltlag i umettet sone under deponiet. Det var ingen indikasjoner 
i denne undersøkelsen som viste at deponiet lå på en ustabil flate med fare for 
utglidning.  

Øst-Finnmark avfallsselskap (ØFAS) anlegg ved Gassanjárga 

 
 
 

5.2. Vesentlige vannforvaltningsspørsmål- Tana, Pasvik og Neiden 
vanndistrikt i Finland.  

 
På finsk side foregår det en parallell prosess med hensyn til å fastsette vesentlige 
vannforvaltningsspørsmål. Arbeidet ledes av ELY-keskus i Lappland (regionalt senter 
for næring, transport og miljø), hvor lokale representanter deltar i en 
referansegruppe. Kommunene er ikke direkte involvert i arbeidet.  
 
Finske myndigheter har varslet at de kommer til å ha fokus på de samme 
utfordringene som i 1. forvaltningsrunde:  
 

• Begrensning av belastningen til vassdrag 
• Forbedring av vannforsyning og behandling av avløp i spredt bebyggelse 
• Forhindring av spredning av fremmede arter og fiskesykdommer 
• Redusere av flomskader 
• Redusere skader forårsaket av vegbygging, elveforbygninger og reguleringer. 

  
Vannområdet har tatt disse prioriteringene til etterretning. Det har vært gjennomført 
et møte med Utsjok kommune (02.03.2012) hvor man drøftet felles tiltak, men det er 
ikke gjennomført felles møter med hensyn til å identifisere satsingsområder.  
 

5.3. Konklusjon:  Prioritering av hovedsatsingsområder for det videre 
planarbeidet 

 
Tabell 5 gir en oppsummering av hovedsatsingsområdene for det videre 
planarbeidet. Tiltak rettet mot påvirkninger fra avløp og landbruk, samt 
erosjonssikringsanlegg  er foreløpig satt til brukermål, grunnet usikkerhet knyttet til 
påvirkningsgraden (se nærmere omtale i kap. 6).  
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Tabell 5. Vesentlige vannforvaltningsspørsmål for Tana vannområde og lokale 
brukermål.  
 
Vannkategori Vesentlig vannforvaltningsspørsmål 
Elvevann Påvirkning fra fiske (overbeskatning) 

Fiskevandringshindre 
Forebyggende tiltak for å hindre smitte av Gyrodactylus 
salaris og andre fiskesykdommer 

Kystvann Kongekrabbe- virkning på bunnfauna 
Forurensning til havnene 

 
 
Vannkategori Lokale brukermål 
Elvevann 

Formål: En helhetlig oversikt over om vassdraget 
utsettes for belastning ut over resipientens tåleevne.   

Bedre oversikten over forurensningssituasjonen i 
Tanavassdraget:  

• Utarbeide et forurensningsregnskap for 
Tanavassdraget (påvirkninger fra avløp, 
landbruk, industri og annen lokal virksomhet):  

• Utvikle et grenseregionalt overvåkningsprogram, 
som utvides ut over dagens prøvetaking.  

 

• Gjennomføre planlagte tiltak i Julelvvassdraget 

Miljøforbedrende tiltak på eksisterende erosjons- og 
flomsikringsanlegg. 

• Vurdere, planlegge og gjennomføre vassdrags- 
og miljøforbedrende tiltak på 
erosjonssikringsanlegg i Tanavassdraget.  

 
 

• Ta vare på den naturlige kantvegetasjonen 
langs Tanavassdraget 

Kantvegetasjon langs Tanavassdraget:  

• Hindre gjengroing av mindre bekker som utgjør 
viktige oppvekstområder for fisk.  

 
Kystvann 

• Gjennomføre ROS- analyse for Tanafjorden- og 
Tanaelva.  

Beredskap mot akutt forurensning i kystvann 
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6. Uavklarte problemstillinger 
 

Analysen ovenfor har avdekket følgende områder hvor kunnskapsgrunnlaget er 
mangelfullt og hvor det er behov for ytterligere undersøkelser:  
 

• Avrenning fra landbruk og avløp til Tanavassdraget: Det er behov for en 
oppfølging av det norsk- finske overvåkningsprogrammet for Tanavassdraget 
(næringssalter og miljøgifter). Formålet er å vurdere dagens tilstand i forhold til 
de målinger som er gjort tidligere ved utvalgte målestasjoner, samt å avklare 
omfanget av eventuelle landbruks- og avløpsavrenning ved eventuelle andre 
lokaliteter.  
 
Prøvetakingen kan kombineres med et utslippsregnskap for utslippene av 
næringssalter til vassdraget.  
 

• Virkninger av forurensninger og fysiske inngrep i havneområdene 
(Berlevåg havn). Gjelder særskilt om sjøbunnen er forurenset, påvirkninger 
fra avløp og virkninger av molobygging og mudring 
 

• Påvirkninger fra flomverk og elveforbygninger i Tanavassdraget. 
Elveforbyninger og flomverk dekker store strekninger i Tanavassdraget.  Disse 
påvirkningene er pt. registrert med ukjent påvirkningsgrad, og det er behov for 
nærmere informasjon om omfanget og virkningene av elveforbygningene på 
vassdragsmiljøet.  
 

• Påvirkninger fra fiskeoppdrett. Det er grunnlag for nærmere undersøkelser 
av genetisk innblanding av oppdrettslaks i øvrige villaksbestander enn de som 
er undersøkt så langt.  

 
 
Videre er det uenighet knyttet til hvorvidt påvirkninger fra kongekrabbe er et 
”vesentlig vannforvaltningsspørsmål”. Fiskeridirektoratet har fremmet merknader til 
prioriteringen av kongekrabbe som ”vesentlig vannforvaltningsspørsmål”.  
Bakgrunnen er stortingsmelding nr 40 (2006-2007) Forvaltning av kongekrabbe, hvor 
det er bestemt at kongekrabben i Øst-Finnmark skal forvaltes som en fornybar 
ressurs. Fiskeridirektoratet har derfor lagt til grunn at kongekrabbe ikke er en 
fremmed art i Øst-Finnmark, og at påvirkninger fra kongekrabbe derfor ikke kan 
anses å være et ”vesentlig vannforvaltningsspørsmål”.  
 
Innvendingene angående påvirkningene fra kongekrabbe gjelder alle vannområdene 
i Øst-Finnmark, og må derfor drøftes og løses regionalt. Innspillet tas med videre inn 
i behandlingen i vannregionutvalget (VRU).   
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Vedlegg 7. Utdrag fra: ”Bedre vanntilstand i samarbeid: Mulighet til å påvirkearbeidsprogrammet for vannforvaltning og sentrale spørsmål i vannregionen Tana-Neiden-Pasvik, 2016-2021. Lapplands nærings-, samferdsels- og miljøsentral, rapport66/2021.
Vannregionen Tana–Neiden–Pasvik
Praktisk vannforvaltningsarbeid gjøres i vannregioner. Tana–Neiden–Pasvik internasjonale vannregion ligger i
Finland, Norge og Russland. I dette avsnittet beskrives den finske siden av vannregionen (hvis ikke annet uttrykkelig
nevnes) og utfordringer for vannforvaltning i den.

Vassdragene i regionen og utfordringer for vannforvaltning

Vannregioner er utformet slik at de omfatter hele nedbørfelt. Dermed kan feltene ligge i flere lands
territorier.  Vannregionen dekker nedbørfeltene for Tanaelva, Neidenelva, Munkelva og Pasvikelva
sammen med øvre løp av vassdraget for Tulomaelva, som renner ut i Russland (figur 4). Arealet av den
finske delen er 25 566 km2 og utgjør cirka to tredjedeler av det totale arealet for nedbørfeltet. Tanaelva og
Neidenelva er viktige gyteelver for atlantisk laks. Kraftverk på russisk side er et hinder for at vandringsfisk
kan gå opp elva til vassdraget for Tulomaelva.

Av overflatevann klassifisert under første planrunde var tilstanden til vannkvaliteten minst "god" eller
bedre. I Tanavassdraget har menneskelig virksomhet stedvis ført til økt erosjon, og veibygging har
forårsaket blant annet vandringshindre for laks, men en del av disse er allerede fjernet. I Øvre Lappland er
påvirkningen fra skogbruket mindre enn andre steder i Lappland.

Figur 4. Inndeling av vassdrag i vannregionen Tana–Neiden–Pasvik.
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Menneskelig virksomhet har hatt størst påvirkning på Pasvikvassdraget. Det er bygd tre kraftverk i
Pasvikelva, delvis grenseelv mellom Norge og Russland. Enaresjøen reguleres på grunn av kraftbehov.
Den største belastningen i Pasvikvassdraget kommer fra byen Nikel på russisk side og gruve- og metall-
industrikombinatet Petsjenganikel. Det er også gruvevirksomhet på norsk side i vannregionen. Det
planlegges tilsvarende virksomhet også i Finland. Gruve- og andre store prosjekter kan endre tilstanden til
vannforekomstene så mye at man ikke kan nå fastsatte miljømål.

Et eget særskilt spørsmål i området er forebygging av spredning av fremmede arter og fiske-
sykdommer. Spesielt viktig i vannregionen er tiltak mot spredning av lakseparasitten, som truer
laksebestandene i elver som renner ut i Ishavet.

Grunnvann

Av grunnvannsområder beliggende i vannregionen Tana–Neiden–Pasvik egner 24 seg til vannforsyning.
Anslåtte tilgjengelige grunnvannsressurser i vannregionen er rikelige i forhold til nåværende utnyttelse, som
er knapt 20 % av grunnvannet som gjenoppbygges i grunnvannsområdene i klasse I. Totalt sett er
grunnvanntilstanden i regionen god og mulige risikoer små.

Figur 5. Grunnvannsområder i vannregionen Tana–Neiden–Pasvik.
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Figur 6. Måltilstand i overflatevann fremlagt i vannforvaltningsplanen fra 2009 for vannregionen Tana–Neiden–Pasvik.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 233

Arkivsaksnr: 2012/1139-6

Saksbehandler: Ida Martine S. Nilsen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget 40/2012 04.09.2012

Søknad om midler til utsiktsrydding 2012 - Skogrydding langs riksvegnettet.

Vedlegg:
 Søknad om midler til utsiktsrydding 2012 – Skogrydding langs riksvegnettet.

Vedlegg
1 Søknad om midler til utsiktsrydding 2012 - Skogrydding langs riksvegnetteet
2 Svar - etterspørsel om informasjon angående søknad om midler til utsiktsrydding 2012

Rådmannens forslag til vedtak

Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget avslår skogbrukssjefens søknad om midler til 
utsiktsrydding 2012.

Begrunnelse:
Kommunen har etterspurt en plan som viser hvordan utsiktsryddingen er samordnet med 
kommunens siktryddingsplan, jf. planens krav om at:
”Eventuelle prosjekt innen utsiktsrydding skal samordnes med siktryddingsplanen da 
kommunen anser det som viktig å prioritere å sikre vegstrekninger mot påkjørsel av elg.”
Det er ikke fremlagt noen plan som angir omfang og områder for utsikstrydding i hht. 
Tiltaksplan for siktrydding langs veg i Tana kommune (2012-2013).

Kommunen har ikke satt av midler i årets budsjett til utsiktsrydding.

Ráđđealbmá mearrádusevttohus

Biras-, eanadoallo- ja meahcástanlávdegoddi hilgu vuovdedoallohoavdda ruhtaohcama 
guoskevaččat várddusnjáskamii 2012. 

Vuođustus:
Gielda lea ohcalan plána mii čájeha mo várddusnjáskan lea buohtalaston gieldda geaidnoguoraid 
njáskama plánain, vrd. plána gáibádus dasa ahte:
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“Vejolaš várddusnjáskanprošeavttat galget buohtalastot geaidnoguoraid njáskama plánain dan 
sivas go gieldda mielas lea dehálaš vuoruhit dan ahte sihkkarastit geainnuid nu ahte eai nu ollu 
ealggat vuddjo.”
Ii leat ovdanbukton makkárge plána mas boahtá ovdan makkár guovlluin várddusnjáskan galgá 
čađahuvvot, ja man olu, doaibmabidjoplána ektui mii guoská geaidnoguoraid njáskamii Deanu 
gielddas (2012 – 2013).

Gielda ii leat bušeahtastis dán jagi várren ruđaid várddusnjáskamii. 

Saksopplysninger
Saken gjelder søknad om midler til utsiktsrydding 2012 søkt av Skogbrukssjefen i Finnmark og 
Kvænangen kommune i brev av 30.04.2012.

I søknaden opplyser skogbruksjefen om at tiltakene er søkt finansiert som spleiselag der 
regioner og kommuner som har bidratt blir prioritert. Etter en eventuell tilrådning fra 
kommunene vil skogbrukssjefen ta kontakt med alle finansiører som bidrar, og ut fra det vil det 
komme et forslag om fordeling til kommunene. Skogbrukssjefen koordinerer arbeidet og det 
settes krav om at skogkyndige personer utfører arbeidet. Der det er mulig bør nyttbart virke 
benyttes til bioenergiformål. Kommuner som er aktuelle i 2012 er: Tana, Sør-Varanger, 
Porsanger, Alta, Lebesby og Kautokeino. Helt spesielt vil nasjonal turistveg- Varangervegen 
være prioritert. Søkt finansiert av Tana kommune er kr. 30 000 i et budsjett på til sammen 
1 045 000,-.

MLU vedtok i møte den 19.03.2012 en tiltaksplan for siktrydding langs veg som har til formål å 
rydde skog langs vei for å bedre sikten for den kjørende for om mulig bl.a. å unngå påkjørsel av 
elg og rein. I planen heter det at:

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

På bakgrunn av dette etterlyste kommunen i brev av 11.05.2012 ytterligere informasjon om 
hvordan utsiktsryddingen samsvarer med kommunens siktryddingsplan samt hvor mange km 
skogbrukssjefen har påtenkt utsiktsrydding. Skogbrukssjefen ble oppfordret til å merke av dette 
på kart fra siktryddingsplanen. 

I brev av 26.06.2012 svarer skogbrukssjefen at han først vil drøfte områder for siktrydding etter 
at han har mottatt tilsagn om midler. 

Vurdering
  
Kommunen har utarbeidet egen plan for siktrydding og bevilget kr. 100 000 av egne midler for 
gjennomføring av tiltak i planen i 2012 fordi dette er et viktig trafikksikkerhetstiltak. I 
siktryddingsplanen er det kartlagt strekninger som skal prioriteres for skogrydding.

Utsiktsrydding har et annet formål, noe som fremgår av begrepet. Kommunens siktryddingsplan 
hindrer imidlertid ikke prosjekter for utsiktsrydding, men stiller krav om at disse skal samordnes 
med planen. Skogbrukssjefen har ikke tilfredsstilt dette kravet.
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Å bevilge midler før det foreligger en plan vil innebære en forvaltningsmessig uheldig praksis 
for kommunen. Rådmannen mener det vil kunne skape presedens for andre søknader. 

Kommunen har ikke satt av midler i budsjettet til utsiktsrydding. 

Rådmannen anbefaler derfor søknaden avslått.
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Adresseliste

Deres  rtf:

SKOGBRUKSSJEFEN I FINNMARK
OG KVÆNANGEN KOMMUNE

Postboks 1403, 9506 ALTA  (9q4
TLF 7I 43 51 23 MOB 930 11 134

Vår ref Arkiv Sak Dato
7393/12 V70 12/1683-3/TOSU ALTA, 30.04.2012

SØKNAD OM MIDLER TIL UTSIKTSRYDDING 2012
SKOGRYDDING LANGS RIKSVEGNETTET

1 løpet av de siste årene har vi hatt meget god erfaring og svært god tilbakemelding med
utsiktsrydding langs riksvegnettet.
Tiltakene har vært fmansiert som spleiselag. De regioner og kommuner som har bidratt har
blitt prioritert. Skogbrukssjefen har koordinert tiltakene og finansieringen i samråd med
fmansiørene. Jeg mener selv dette har fungert godt.

Vi prøver på det samme i 2012 og tillater oss med dette om å søke om midler til
utsiktsrydding.
Etter en eventuell tilrådning fra kommunene vil skogbrukssjefen ta kontakt med alle
fmansiører som bidrar, ut fra det vil det komme et forslag om fordeling til kommunene.

De områdene som blir valgt ut er områder som trafikkeres ofte og der skogbredden er relativ
kort mellom veg og "utsikt". På den måten blir det mye gjort med forholdsvis få midler.
Tiltakene bør igangsettes sensommer/tidlig høst, pga at stubbeskuddskyting fra rota blir
redusert enn om tiltaket utføres på vår/sommer.

Skogbrukssjefen koordinerer arbeidet, det settes krav om at skogkyndige personer utfører
arbeidet. Der det er mulig bør nyttbart virke benyttes til bioenergiformål.
De kommuner og som er aktuelle i 2012 er:
Tana, Sør-Varanger, Karasjok, Porsanger, Alta, Lebesby og Kautokeino, helt spesielt vil
nasjonal turistveg-Varangervegen være prioritert.

Bildene er fra Igeldas i Porsanger (før - etter) og sier det meste om effekten av tiltaket. Foto: T. Sørensen
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All støtte mottas med takk, men jeg håper at dere kan bidra med det som er satt opp nedenfor.
Tiltakene vil i all hovedsak være på Finnmarkseiendommens grunn, de vil derfor forestå
utbetaling til skogentreprenørene (som i f.jor).

Søknad/Finanslører:
Skogmidler - NMSK midler Wskogbrukssjefen kr 50 000.- (tilrådd)
Nasjonal turistveg — Nesseby, Vadsø, Vardø kr 50 000.- (tilrådd)
Fylkesmannens landbruksavdeling kr 100 000.-
Fylkesmannens miljøvemaydeling kr 50 000.-
Finnmark fylkeskommune, friluftslivmidler kr 100 000.-
Statens vegvesen Øst - Finnmark kr 150 000.-
Statens vegvesen Vest-Finnmark kr 150 000.-
Finnmarkseiendommen kr 150 000.-
Sametinget kr 100 000.-
Tana kommune kr 30 000.-
Sør-Varanger kommune kr 30 000.-
Karasjok kommune kr 30 000.-
Alta kommune kr 30 000.-
Porsanger kommune kr 30 000.-
Kautokeino kommune kr 30 000.-
Lebesby kommune kr 15 000.-
Sum eks mva kr 1 045 000.-

Frist for tilbakemelding settes til 31.mai.

Med  hilsen

(7»11"/ZI/If
Tor Håvard Sund
skogbrukssjef

Adresseliste
Alta kommune, v/DU - ASU, her
Fylkesmannen i Finnmark, Landbruksavdelingen v/Helge Molvig, 9815 Vadsø
Fylkesmannen i Finnmark, miljøvernavdelingen, 9815 Vadsø
Statens vegvesen, Båtsfjordvegen, 9815 Vadsø
Statens vegvesen, Betongveien Postboks 2085, 9507 Alta
Finnmarkseiendommen, Postboks 133, 9811 Vadsø
Sametinget, Åvjovårgeaidnu 50, 9730 Karasjok
Tana kommune, v/ordfører, Rådhuset, 9845 Tana
Sør-Varanger kommune v/rådmannen, Boks 406, 9915 Kirkenes
Karasjok kommune, v/rådmannen, Råddeviessogeaiednu 4,9730 Karasjok
Porsanger kommune, v/næringssjef, 9712 Lakselv
Lebesby kommune, v/rådmannen, Boks 38, 9790 Kjøllefjord
Kautokeino kommune, v/ordfører, Bredbuktnesveien 6, 9520 Kautokeino
Vadsø kommune, v/rådmannen, Boks 614, 9811 Vadsø

Kopi til: Finnmarkseiendommen, Postuttak, 9509 Alta
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SKOGBRUKSSJEFEN I FINNMARK
OG KVÆNANGEN KOMMUNE

Postboks 1403, 9506 ALTA
TLF 78 45 51

Tana kommune Utviklingsavdelingen
Rådhusveien 3

9845 TANA

Deres ref: 2012/1139

Vår ref Arkiv
10901/12 V70

MQB 930 11 134

OTTATT

29JUN 2012

Sak Dato
12/1683-9/TOSU ALTA, 26.06.2012

SVAR  -  ETTERSPØRSEL OM INFORMASJON ANGÅENDE SØKNAD OM
MIDLER TIL UTSIKTSRYDDING 2012

Jeg viser til deres brev datert 11.05 og vil med det første beklage sen tilbakemelding.

Deres brev som skal være et svar på min søknad om kommunale midler til utsiktsrydding går i
hovedsak ut på at skogbrukssjefens søknad om midler for utsiktsrydding ikke samsvarer med
Tana kommune sin plan for siktrydding.
Til dette vil jeg igjen påpeke det jeg skrev i søknaden:
"Etter en eventuell tilrådning fra kommunene vil skogbrukssjefen ta kontakt med alle

finansiører som bidrar, ut fra det vil det komme et forslag om fordeling til kommunene.
De områdene som blir valgt ut er områder som trafikkeres ofte og der skogbredden er relativ
kort mellom veg og "utsikt". På den måten blir det mye gjort med forholdsvis få midler."

Kort sagt betyr det at en plan for områder som skal utsiktsryddes blir utarbeidet etter at
kommunene bidrar med midler og forslag fra kommunene selv.
Dette er Tana kommune kjent med da utsiktsryddingsprosjektet har blitt praktisert de
foregående år. Spesielt for Tana så avgjorde kommunen selv hvilke strekninger som skulle
utsiktsryddes (siktryddes). Det skal også nevnes at Tana kommune har fått mer midler enn
noen andre kommuner pga. stor vilttetthet og økt gjengroing langs veg.

Kommunene bidrar økonomisk og kommunene påpeker områder - dette er skogbruksjefens
"plan". Skogbrukssjefen er ikke lokalkjent og er avhengig av kommunens kjennskap til hvilke
områder man bør prioritere.

Jeg vil igjen rose Tana kommune for å ha laget en egen siktryddingsplan, det viser at
kommunen har engasjement om viltforvaltningen.

Håper mitt svar var oppklarende, jeg avventer svar på min søknad om midler til prosjektet.

Med hilsen

Tor Håvard Sund
skogbrukssjef
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 223

Arkivsaksnr: 2012/1398-2

Saksbehandler: Frans Eriksen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 111/2012 23.08.2012
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget 41/2012 04.09.2012

Langt Nord Ekstrem AS - Søknad om støtte til kjøp av fiskefartøy

Saksprotokoll saksnr. 111/2012 i Formannskapet - 23.08.2012 

Behandling
Jf. godkjenning av saksliste; saken oversendes MLU for behandling. 

Votering

Vedtak

Rådmannens forslag til vedtak
Tana kommune gir av primæringsnæringsfondet tilsagn om tilskudd til Langt Nord Extreme AS
for investering i fiskefartøy med utstyr. 

1. Tilskudd inntil kr 37.500,-.
2. Til grunn for tilsagnet er godkjent kostnadsoverslag på kr 400.000,-
3. Standardvilkår for utbetaling fremgår av tilsagnsbrevets vedlagte skjema for anmodning om 

utbetaling fra primærnæringsfondet
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Saksopplysninger
Langt Nord Extreme AS ved Benedicte Pedersen Miklavzin søker om støtte på kr 40.000 til kjøp 
av fiskefartøy og til utstyr til fiskefartøy.

Bak selskapet Langt Nord Extreme står søkeren Benedicte Pedersen Miklavzin og mannen 
hennes Janez Miklavzin. Janez Miklavzin er registrert som fiske på blad B 16. mars 2012.  
Benedicte P. Miklavzin er styrets leder, mens mannen er varamedlem. 

Selskapet skal drive med konvensjonell fiske, fisketurisme og snekring. Fiske skal være 
hovedvirksomheten. I første rekke er det mannen som skal drive med selskapets virksomhet, 
mens det kan være aktuelt for kona å trå til i fiskebåten. Fisket skal normalt foregå fra Nesseby. 
Janez har opparbeidet erfaring i området som lottmann for fiskebåtene til Edgar Olsen i 
Nesseby. 

Fiskefartøyet det søkes støtte til er F-44-N ”Elias” av Nesseby. Det var eid av Morten Nilsen 
Iversen. Fiskefartøyet er en 7,2 meter sjark i plast/stål (24 fot) og bygd i 1973. Motoren er også 
fra 1973. I følge kjøpekontrakten så utgjør kjøpesummen på kr 233.000,-. Kjøpesummen 
inkluderer 9 krabbeteiner, sløyebinge, livbåt, overlevingsdrakt, garnhaler, 2 juksamaskiner og 
radar. I tillegg søker det støtte til ytterligere fiskeredskaper og utstyr.

Båten vil ha en kvote på 14 tonn torsk, 15 tonn sei og hyse og 3 tonn krabbe. Dette kan gi en 
årlig omsetning på ca. 600 – 700 tusen kroner og et dekningsbidrag på ca 300 tusen kroner.

Kapitalbehov
Fiskefartøy med bruk og kvote kr 220.000,-
Utstyr, teiner, garn og juksamaskiner kr 180.000,-
Sum kostnader kr 400.000,-

Finansieringsplan
Lån i privat bank kr 250.000,-
Tana kommune kr   40.000,-
Fylkeskommunen kr   70.000,-
Egen kapital kr   40.000,-
Sum kr 400.000,-

Vurdering
Det omsøkte er å betrakte som søknad om støtte til kjøp av nytt fiskefartøy med tilhørende utstyr 
og søknad om støtte til investering i fiskeredskaper. Utstyret til fiskefartøyet må betraktes som 
nødvendig for fiske og regnes sammen med selve fiskefartøyet. I henhold til kommunestyrets 
vedtak 22. Februar 2011 vil maksimalt støtte være på kr 50.000,- for investeringer opp til 1 
million kroner. Da det gjenstår kr 75.000,- igjen til fiskebåtkjøp og det er to søknader så tilrås 
søknaden tilrås innvilget med inntil kr 37.500,-.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 223

Arkivsaksnr: 2012/1720-2

Saksbehandler: Frans Eriksen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 112/2012 23.08.2012
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget 42/2012 04.09.2012

Aleksander Lyngberg - Søknad om støtte til kjøp av fiskefartøy

Saksprotokoll saksnr. 112/2012 i Formannskapet - 23.08.2012 

Behandling
Jf. godkjenning av saksliste; saken oversendes MLU for behandling. 

Votering

Vedtak

Rådmannens forslag til vedtak
Tana kommune gir av primæringsnæringsfondet tilsagn om tilskudd til Stangnes Aleksander 
Lyngberg for investering i fiskefartøy. 

1. Tilskudd inntil kr 37.500,-.
2. Til grunn for tilsagnet er godkjent kostnadsoverslag på kr 780.000,-
3. Standardvilkår for utbetaling fremgår av tilsagnsbrevets vedlagte skjema for anmodning om 

utbetaling fra primærnæringsfondet
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Saksopplysninger
Stangnes Aleksander Lyngberg søker om støtte til investering i fiskefartøy. Totalkostnadene 
beløper seg til kr 780.000,-.

Søkeren er 32 år. Han har jobbet innen fiskeri siden 1998 og ble registrert i fiskermantallets blad 
B i januar 1999. Han har opparbeidet seg en bred kompetanse innen yrket ved å ta kurs, 
videreutdannelse og hatt varierte jobber. Søkeren har tatt kurs og sertifikater som kreves for å 
kunne ha passasjerer om bord for framtidig turismevirksomhet. I tillegg har han jobbet frilans i 
offshore og utenriks ved siden av fiske.

Fiskefartøyet det søkes støtte til er LM6282 ”Geir”. Dette er en tresjark bygget i 1977. Motoren 
er fra 1994. Fartøyet er 10,3 meter langt (33 fot). Båten har en fartøykvote for konvensjonelle 
fiskefartøy under 28 meter. Torskekvoten for 2012 var på 54 tonn torsk. Søkeren planlegger å 
drifte båten i samfiske med ”Vagge” som også eies av Aleksander Lyngberg. Det gir en årlig 
torskekvote på 108 tonn. 

Kostnadsoverslag:

Finansieringsplan:

Egenkapital 250 000
Tana kommune, primærnæringsfondet 50 000
Lån, tilskudd 480 000
Sum finansiering 780 000

Tidligere tilsagn om støtte. 

FSK-sak 73/2010 av 3. juni 2010.

Tana kommune gir av primæringsnæringsfondet tilsagn om tilskudd til Aleksander Lyngberg for 
investering i nytt fiskefartøy. 

4. Tilskudd inntil kr 59.000,- (total bevilgning på kr 80.000,-)
5. Til grunn for tilsagnet er godkjent kostnadsoverslag på kr 1.907.000,-
6. Standardvilkår for utbetaling fremgår av tilsagnsbrevets vedlagte skjema for anmodning om 

utbetaling fra primærnæringsfondet

FSK-sak 109/2009 av 5.11.2009:

Tana kommune gir av primæringsnæringsfondet tilsagn om tilskudd til Aleksander Lyngberg
for investering i nytt fiskefartøy (35 fots speedsjark Vikingur 1060) 
1. Tilskudd inntil kr 20.610,-
2. Til grunn for tilsagnet er godkjent kostnadsoverslag på kr 2.845.000,-

Begge søknadene gjelder ett og samme fartøy. Samlet tilsagn om støtte er på kr 80.000,-.

Fartøy i henhold til kjøpekontrakt 780.000,-
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Vurdering
Det omsøkte er å betrakte som søknad om støtte til kjøp av brukt fiskefartøy med tilhørende 
utstyr. I henhold til kommunestyrets vedtak 22. Februar 2011 vil da maksimalt støtte være på kr 
50.000,-. Da det gjenstår kr 75.000,- igjen til fiskebåtkjøp og det er to søknader så tilrås 
søknaden tilrås innvilget med inntil kr 37.500,-.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2012/6-39

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget 43/2012 04.09.2012

Referatsaker/Orienteringer - MLU

Rådmannens forslag til vedtak
Saken tas til orientering.

Ráđđealbmá mearrádusevttohus
Ášši váldo diehtun.

Saksopplysninger
Det kan i møtet bli gitt orienteringer. 

Vurdering
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RS 12/2012 Krav om gjeninnførng av 5-kilometersonen i Finnmark

RS 13/2012 Svar på klage om avslag på siktryddingsmidler

RS 14/2012 Referat fra møte med Utsjoki kommune, 02.03.2012.
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