
 

 

 

 

Referatsaker 

 
Tana kommune  

MLU 

11.06.2013 

 

 



Til informasjon:
Vedlagt sendes tillatelse til finsk institutt for vilt- og fiskeriforsking (FGFRI) til å gjennomføre undersøkelser 
på anadrome laksefisk i 2013 i den norske delen av Tanavassdraget.
 
Med hilsen
Tanavassdragets Fiskeforvaltning
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Finnish Game and Fisheries Research Institute (FGFRI) 

River Tenojoki Fisheries Research Station v/ Panu Orell 

99980 Utsjoki 

Finland 
 
 
 
 
Deres dato: 5.3.2013  Vår dato: 23.4.2013  Saksbehandler: Narve Stubbraaten Johansen 
        Tlf: 906 85 088 
 

 

Tillatelse til å gjennomføre undersøkelser på anadrome laksefisk for 2013 i 

den norske delen av Tanavassdraget. 
 

Permission to conduct research on anadromous salmonids for 2013 in Tana 

River system 
 

Viser til søknad datert 5.3.2013. 

 

Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) har behandlet saken og fattet følgende vedtak: 

TF gir FGFRI ved Panu Orell med flere tillatelse til å gjennomføre undersøkelser rettet mot laks 

og sjøørret i Tanavassdraget. 

 

Tillatelsen er hjemlet i lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. av 15. mai 1992 nr. 47 § 13. 

 

Om søknaden til FGFRI 

FGFRI søker om tillatelse til å gjennomføre undersøkelser rettet mot laks og sjøørret i den norske 

delen av Tanavassdraget. Følgende undersøkelser skal gjennomføres i 2013: 

 
1. Kartlegge tettheten av laks- og ørretyngel ved hjelp av elektrofiskeapparat. 

2. Innsamling av genetisk materiale til GenMix-prosjektet. 

3. Videoovervåkning av laksefisk i Lákšjohka. 

4. Sjøørret telemetriundersøkelser. 

5. Drivtelling av laksefisk. 

 

 

Vurdering  

TF anser de overnevnte undersøkelsene som viktig for å øke kunnskapen om anadrome laksefisk. 

Dette er i tråd med Naturmangfoldloven § 8 og de anbefalinger som kommer fra den norsk-finske 

overvåkningsgruppen for Tanavassdraget. På grunnlag av Naturmangfoldloven §§ 9-12 anser TF 

at de omsøkte undersøkelsene ikke vil påføre negative konsekvennser for bestandene av laksefisk 

i Tanavassdraget. 

 

 

  



  

 

Med vennlig hilsen 

 

 

       

Hans-Erik Varsi/s    Narve Stubbraaten Johansen 

Direktør     Rådgiver 

 

 

Kopi til: 

 

Fylkesmannen i Finnmark:     postmottak@fmfi.no 

Laksebreveiere i Tanavassdragt LBT  sottinen@gmail.com 

Østfinnmark politidistrikt:    post.ostfinnmark@politiet.no 

Karasjoga gielda/Karasjok kommune:  service.karkom@trollnet.no 

Deanu gielda/Tana kommune:   postmottak@tana.kommune.no 

Direktoratet for naturforvaltning:   postmottak@dirnat.no 

SNO, Karasjok, Tana:    postmottak@dirnat.no 

Mattilsynet, Regionkontoret Troms og Finnmark: postmottak@mattilsynet.no 

Laksefiskeforeningen for Tanavassdraget  lermet@deatnu.net 

Tana jeger og fiskeforening    jonny.wosnitza@ramboll.no 
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FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMARKKU FYLKKAMANNI
Miljøvernavdelingen Birasgåhttenossodat

Havforskningsinstituttet
Postboks 1870 Nordnes
5817 BERGEN

Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato
07.03.2013 Sak 2013/962 14.05.2013

Ark 432.2

Saksbehandler/direkte telefon: Jan Erik Knutsen - 78 95 03 14

Tillatelse til merking av steinkobbe i Tanamunningen naturreservat
- Havforskningsinstituttet

Viser til søknad om tillatelse til merking av steinkobbe i Tanamunningen naturreservat datert
7. mars 2013.

Søknaden
Havforskningsinstituttet (HI) ved Kjell Tormod Nilsen søker om tillatelse til merking av syv
steinkobber i Tanamunningen naturreservat i løpet av juni i 2013 og 2014, samt innsamling
av feces på steinkobbens liggeplasser i løpet av sommeren. Merkingen skal skje ved at
selene fanges med garn like ved liggeplassene, og om nødvendig bedøves dyrene. Deretter
limes det en sender på ryggen. Dersom det lykkes å merke syv steinkobber i 2013, vil det
ikke være behov for å merke noen i 2014.

Merkingen skjer i regi av prosjektet Impact of harbour seal predation upon the Tana salamon
(SEALSAL), med Marstin Svenning i NINA som prosjektleder og hvor blant annet
Fylkesmannen i Finnmark er deltakere. Formålet med prosjektet er å undersøke
steinkobbens mulige interaksjon med laksefisk i Tanamunningen. Innsamling av feces gjøres
for å undersøke hva dyrene spiser. Denne aktiviteten vil fortrinnsvis bli gjennomført i 2014 for
å unngå forstyrrelser av dyrene mens senderne innhenter data.

Det er innhentet tillatelse hos Forsøksdyrutvalget til merking av selene.

Regelverk
Tanamunningen naturreservat ble opprettet i 1991 og har internasjonal status som et viktig
område for våtmarksfugl gjennom Ramsarkonvensjonen. Formålet med vernet er å bevare et
viktig våtmarksområde med vegetasjon, fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til
området.

Verneforskriften for Tanamunningen naturreservat sier i kapittel IV punkt 3 at alt vilt,
herunder deres reir og egg, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Jakt,
fangst, bruk av skytevåpen, samt slipp av hund er forbudt. Disse bestemmelsene er ikke til
hinder for felling av sel som gjør skade i lakseredskap, når slik felling skjer i samsvar med
gjeldende lovverk og foretas av eier av redskapen, jamfør forskriftens kapittel V punkt 7.

Postadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Internett
Statens hus 78 95 03 00 78 95 03 70 fmfipostmottak@fylkesmannen.no www.fylkesmannen.no/Finnmark
9815 VADSØ
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Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til felling av vilt som forårsaker vesentlig skade og
ulempe, jamfør forskriftens kapittel VI punkt 1.

Naturmangfoldloven § 7 setter vilkår om at det skal fremgå av et hvert vedtak hvordan
forholdet til naturmangfoldloven §§ 8-12 er vurdert. Dette betyr at en søknad som berører
naturmangfoldet og vurderingene som gjøres skal bygge på vitenskapelig kunnskap om
naturen og artene i det aktuelle området (§ 8). Når det er tvil om virkningene tiltaket har på
naturmangfoldet, dvs, at det ikke er tilstrekkelig kunnskap, så skal føre - var prinsippet i § 9
tillegges stor vekt. Virkninger av et tiltak skal vurderes ut fra den samlede belastning
økosystemet blir utsatt for (§ 10).

§ 11 i naturmangfoldloven setter krav til at tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å
hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er
urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter. Videre sier § 12 at for å unngå eller begrense
skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder og slik teknikk og
lokaliserina. som ut fra en samlet vurderina gir de beste samfunnsmessig resultater.

Dispensasjon fra verneforskriften kan etter innføringen av naturmangfoldloven kun gis med
hjemmel i naturmangfoldloven § 48. Av § 48 og rundskrivet "Forvaltning av verneforskrifter"
fra Direktoratet for naturforvaltning går det frem at dispensasjon bare kan gis dersom tiltaket
ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller
dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det
nødvendig.

Vurdering
Det er ikke gitt noen direkte åpning i verneforskriften for å tillate fangst av steinkobbe,
søknaden må derfor behandles etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen i
naturmangfoldloven § 48. Denne bestemmelsen sier at forvaltningsmyndigheten kan gjøre
unntak fra verneforskriften dersom tiltaket ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan
påvirke verneverdiene nevneverdig jf. punkt 6.4.2 om dispensasjon for "vitenskapelige
undersøkelser" i DNs rundskriv " Forvaltning av verneforskrifter".

I rundskrivet heter det videre at forvaltningsmyndigheten alltid skal vurdere nytten av et
forskningsprosjekt opp mot omfanget av eventuelle inngrep eller tiltak og de ulemper
forskningen ellers medfører. Det er først og fremst aktuelt å gi dispensasjon til tiltak når det
er nødvendia for forsknina. Forskningsaktiviteter som ikke trenger å lokaliseres til et
verneområde bør imidlertid kanaliseres utenfor verneområdet heter det.

Formålet med forskningen er å undersøke steinkobbenes mulige interaksjon med laksefisk i
Tanamunningen. Med andre ord er forskningen tilknyttet forhold i reservatet, og lokalisering
utenfor synes derfor lite hensiktsmessig.

Selene skal fanges med garn like ved liggeplassene, og om nødvendig bedøves før
senderen limes på rygg/nakke. Søker opplyser at han har erfaring med innfanging og
merking av sel i andre områder.

Aktiviteten med innfanging av sel vurderes til å forstyrre selene noe, men med bakgrunn i at
søker har god erfaring med samme type fangst flere andre plasser, vurderes forstyrrelsene til
ikke å kunne påvirke selene eller annet dyreliv nevneverdig negativt selv om noe forstyrrelse
må påregnes, jf. naturmangfoldloven § 8. Aktiviteten vil imidlertid foregå over et kort tidsrom
og den samlede belastning på naturmangfoldet, jf. naturmangfoldloven § 10 vurderes derfor
som minimal. Ingen andre kan heller tenkes å søke dispensasjon på samme grunnlag.

Fylkesmannen kommer derfor til at tiltaket ikke vil være i strid med verneformålet og heller
ikke vil påvirke verneverdiene i særlig grad. De nevnte forstyrrelser vurderes til å være
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minimale sett opp i mot nytteverdien av forskningsprosjektet. Fylkesmannen vil derfor
innvilge søknaden fra HI for 2013. Dersom HI har behov for tillatelse også i 2014 ber vi dere
om å sende ny søknad neste år, da vi normalt kun gir dispensasjoner for et år av gangen.

Vedtak
Med hjemmel i naturmangfoldloven § 48 gis Havforskningsinstituttet ved Kjell Tormod Nilsen
tillatelse til innfanging og merking av 7 steinkobber i Tanamunningen naturreservat som
omsøkt. Tillatelsen gjelder for 2013.

Vilkår
- Statens naturoppsyn Tana v/ Ashild Bye (tlf. 970 44 560) eller Bjørn Hugo

Kristoffersen (tlf. 916 22 004) skal kontaktes og informeres før arbeidet tar til.
- Innfangingen og merkingen skal skje så skånsomt som mulig og med minst mulig

forstyrrelser av det øvrige dyrelivet, jf. naturmangfoldloven § 6.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Direktoratet for naturforvaltning innen 3 uker, jamfør
forvaltningsloven §§ 28 og 29. Klagen skal være skriftlig og begrunnet og sendes via
Fylkesmannen i Finnmark jamfør forvaltningsloven § 32.

Med hilsen

Egil Hauge Jan Erik Knutsen
seksjonsleder overingeniør

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift.

Kopi til:





Statens naturoppsyn Tana Tana postgård 9845 TANA
Deanu gielda/Tanakommune Rådhusv.3 9845 Tana
Direktoratet for naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim


