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DET KONGELIGE
MILJØVERNDEPARTEMENT

Tana kvenforening/Tenon Kveeniseura
9845 TANA

Deresref Vårref Dato

13/3407 08.10.2013

Sametingets prosjekt om registrering av automatisk fredete, samiske bygg og forholdet
til kvenske bygninger

Miljøverndepartementet (MD) viser til Deres brev av 03.09.13 til Fornyings-,
administrasjons- og kirkedepartementet (FAD). Henvendelsen har blitt oversendt fra FAD til
MD som rette instans i epost den 26.09.13.

I henvendelsen blir det vist til at det ovennevnte prosjektet "registrerer norrøne og kvenske
fortidsminner som samiske". Innledningsvis vil departementet presisere at prosjektet ikke
gjennomføres av Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU). Det er Sametinget som
utfører arbeidet organisert som et prosjekt og Riksantikvaren har det overordnete ansvaret for
prosjektet. Dette prosjektet ble satt i gang som et svar på Riksrevisjonens rapport fra 2009 om
hvordan MD ivaretar det nasjonale ansvaret for fredete og verneverdige bygninger.

Departementet har forstått det slik at de såkalte SEFRAK-registreringene, som er en
landsdekkende oversikt over alle bygninger eldre enn 1925, er et arbeidsgrunnlag for dette
prosjektet. Denne oversikten kan inneholde eldre opplysninger som ikke er oppdaterte og er i
seg selv ingen vernestatus.

I forbindelse med at registreringene av automatisk fredete, samiske bygninger blir
gjennomført, tar Sametingets prosjekt kontakt med den enkelte eieren på forhånd. Allerede da
får eierne anledning til å melde fra om de mener at bygningen deres ikke er samisk. Denne
praksisen har ført til at noen bygninger er blitt avskrevet før registreringene startet. Når
registreringen er gjennomført, blir eieren tilskrevet igjen og orientert om resultatet. Eieren kan
da, dersom han er uenig i konklusjonen, bestride dette og prosjektet/Sametinget må vurdere de
innkomne merknadene. Hittil har imidlertid ingen eiere blitt tilskrevet i etterkant av
registreringene, fordi Sametinget ikke har hatt kapasitet til det. Det betyr at ingen bygninger

Postadresse Kontoradresse Telefon* Avdelingfor Saksbehandler
Postboks8013Dep Myntgt.2 22249090 kulturminneforvaltning RonnyHenriksen
NO-0030Oslo Orgno. 22245926
postmottak@md.dep.no http://www.md.dep.no/ 972417882



hittil er formelt registrert som samiske gjennom dette prosjektet. Dersom dere allikevel mener
at det er eksempler på bygninger som urettmessig har blitt registrert som samiske, anbefaler
departementet at det tas opp med Sametinget direkte.

Når det gjelder påstandene som fremsettes om NIKU, tar departementet ikke stilling til
innholdet i disse, men mener at det vil være rimelig at NIKU selv gis anledning til å
kommentere innholdet i disse påstandene. Departementet antar at det vises til
feltundersøkelser i forbindelse med at NIKU har utarbeidet forskningsrapporter som hadde
som formål å identifisere bygder og områder med særlig mange samiske bygninger. Disse
forskningsundersøkelsenevil naturlig være nyttige innspill til Sametingets arbeid, men
resultatene av NIKUs undersøkelser vil stå for deres egen regning.

Med hilsen

Elisabeth Platou (e.f.)
avdelingsdirektør

Ronny Henriksen
seniorrådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur.
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FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMARKKU FYLKKAMANNI
Miljøvernavdelingen Birasgåhttenossodat

Kommuner i Finnmark

Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato
Sak 2012/737 6.11.2013
Ark 434.21

Saksbehandler/direkte telefon: Geir Østereng - 78 95 03 59

Ny forvaltningsplan om rovvilt i Troms og Finnmark, nytt
rovviltprosjekt og informasjon om interkommunale skadefellingslag

N forvaltnin s lan for rowilt i Re ion 8 Troms o Finnmark
10. oktober vedtok rovviltnemnda ny forvaltningsplan for rowilt. I planene fremkommer hvor
rowiltnemnda har bestemt at det skal være mål om reproduserende bestander av gaupe,
jerv og bjørn, og i hvilke områder reindrift og utmarksbeite av sau har prioritet. Av planen
fremgår også hvordan virkemidlene i rowiltforvaltningen skal prioriteres mellom områder
prioritert for bestandsoppnåelse av jerv, gaupe og bjørn og områder hvor reindrift og
sauedrift skal ha fremste prioritet. Aktuelle virkemidler i forvaltningen for å nå målene i
planen er lisensjakt og kvotejakt for å regulere bestander, forebyggende og
konfliktdempende tiltak for å dempe tap og konflikter samt skadefelling for å stoppe
pågående tapssituasjoner eller forebygge tap til rowilt.

Ny plan med kart vil bli sendt ut av sekretariatet for Rowiltnemnda (Fylkesmannen i Troms).
Planen ligger også på Fylkesmannens nettside under - klima og miljø —Rovvilt. Nye kart
over forvaltningssoner vil også bli lagt ut på www.Nordatlas.no

N Rowilt ros"ekt i Finnmark 2013 - 2016
«Nærin o rowilt i Finnmark - Ealåhus "aboras iret Finnmårkkus»

Rovviltnemnda har i samarbeid med Fylkesmannen startet et nytt rovviltprosjekt i Finnmark
som skal bidra til å nå flere av målsetningene i ny forvaltningsplan. Det er ansatt to personer
i prosjektet. Saga Svavarsdottir skal jobbe i Øst-Finnmark og har kontorsted i Nesseby
kommune. Emil Halvorsrud skal jobbe i Vest-Finnmark og har kontorsted i Porsanger
kommune.

Prosjektet vil ha utstrakt kontakt med sauenæringen, reindriftsnæringen, kommuner samt
jegerorganisasjoner og aktuelle foreninger.

Postadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Intemett:

Statens hus 78 95 03 00 78 95 03 70 fmfipostmottak@fylkesmannen.no www.fylkesmannen.no/Finnmark

9815 VADSØ
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Prosjektets mål er at det skal
bidra til å initiere effektive forebyggende og konfliktdempende tiltak mot tap av rovvilt i

næringene i Finnmark
- hjelpe kommuner med å etablere interkommunale skadefellingslag som dekker behovet for
skadefellinger
- informere/ veilede/ og bidra til erfaringsutveksling med reindrift og bufenæring om fkt-tiltak,
skadefelling og rovviltforvaltning

bidra til å etablere lokale jaktmiljø i områder med bestand av rovvilt, og ha fokus på
hundetrening.

på forespørsel, bidra til å utrede beitebruksprosjekter i bufenæringen i Finnmark.

Prosjektet og prosjektstillingene skal bidra til å gjennomføre forvaltningsmålene i
forvaltningsplanen for rovvilt, og vil gjøre målsetningene for denne kjent i fylket.

Styringsgruppa for prosjektet består av en representant fra landbruksavdeling og en
representant fra miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen, samt medlemmene i
Rovviltnemnda. Referansegruppa vil bestå av folk fra beitenæring og andre interessenter.

Styringsgruppa vedtok på konstitueringsmøte at informasjon om etablering av fellingslag bør
prioriteres i første periode av prosjektet. Kommunene vil bli invitert til regionale møter om
dette.

Prosjektet vil med det første etablere egen nettside, med egne nyhetsbrev som informerer
om aktivitetene i prosjektet.

Kontaktinformasjon til koordinatorene i prosjektet:

Vest-Finnmark: Emil Halvorsrud (Porsanger kommune)
emil.halvorsrud orsan er.kommune.no Tlf. 784 60 494 / 928 65 123

Øst-Finnmark: Saga Svavarsdottir (Nesseby Kommune)
sa a.svavarsdottir nesseb .kommune.no Tlf. 40 44 05 41

Status for etablerin av interkommunale skadefellin sla i Iket

Skadefelling og godt organiserte skadefellingslag er et viktig virkemiddel i forvaltningen av
rovvilt for å felle skadegjørende individer av bjørn, jerv,
gaupe, ulv eller kongeørn for å begrense tap av rein og sau til rovvilt.

Vi viser til vårt brev av 22. februar 2012 der vi ba om tilbakemelding fra kommunene om man
vil prioritere å etablere skadefellingslag og hvilke nabokommuner man eventuelt så for seg å
kunne samarbeide med. Fylkesmannen fikk da følgende tilbakemelding fra kommunene:

Vest-Finnmark
Hasvik Kommune —lite aktuelt å etablere lag pga. kun ørn er forekommende (Ref. e-post
Arnesen 28.2.2012).
Kvalsund Kommune— Kommunene vil kontakte Hammerfest kommune for å høre om
mulighetene for samarbeide (Referanse sak 12/243)
Loppa Kommune —kommunen vil ta kontakt om man ser behovet for fellingslag. Per
tidspunkt gjør man ikke det. (Ref. 2012/189.
Kautokeino Kommune —foreslår et interkommunalt skadefellingslag bestående av
Nordreisa, Kvænangen, Alta, Kautokeino og Karasjok. Kautokeino kommune er positiv til å ta
administrativt ansvar (Ref. 2012/411-2).
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Karasjok kommune —Kommunen er positiv til å etablere skadefellingslag (Ref.
korrespondanse med —Nils Aslak Boine.)

Øst-Finnmark
Nesseby kommune er positiv til å delta i Interkommunalt skadefellingslag, og eventuelt
bidra ved administrasjon (Referanse 2012/147-1027/2012).
Tana kommune er positiv til å delta i interkommunalt skadefellingslag.
Båtsfjord kommune —ønsker ikke stå for administrasjon for interkommunalt eller
kommunalt skadefellingslag da det ikke har vært behov for dette.(Referanse 12/181).
Sør-Varanger kommune —kommunen er positiv til å være med i interkommunalt
skadefellingslag og stå som administrativt ansvarlig (Referanse 12/875/5).

Status i dag for etablerte Kommunale og interkommunale fellingslag
Hittil har Sør-Varanger, Nessebyog Tana kommuner etablert et interkommunalt
skadefellingslag, dette administreres av Sør-Varanger kommune.
Porsanger kommune har hatt kommunalt lag i flere år, Karasjok kommune jobber med å
etablere et permanent lag.

Hvor i Finnmark er det utfordringer med rovvilt?
Fylkesmannen mener det er viktigst å ha skadefellingslag i områder med faste bestander av
bjørn, gaupe og jerv. Basert på forekomst av rovvilt og tapssituasjon for beitenæringen ser vi
behov for fellingslag som dekker Sør-Varanger, Nesseby, Tana, Vadsø, Vardø
Lebesby, Karasjok, Kautokeino, Alta, Loppa, Porsanger, Kvalsund. Vi anbefaler kommunene
Måsøy, Berlevåg, Båtsfjord, Gamvik og kommuner på ytterste kyst å vurdere etter dialog
med sauenæring og reinnæring om det er et behov for skadefellingslag. Kommunal
forankring av fellingslag er en forutsetning for godtgjøring av deltakelse i fellingsforsøk.

Etablerin av kommunale o interkommunale skadefellin sla - støtteordnin er

Vi viser til vårt brev av 22. februar 2012 der vi på vegne av Rowiltnemnda informerer til
kommunene, om at Rovviltnemnda ønsker å stimulere til etablering av interkommunale
skadefellingslag fremfor kommunale skadefellingslag. Dette ved at kommuner som påtar seg
en administrativ koordineringsrolle for laget kan få årlig driftsstøtte til administrative utgifter
gjennom ordning med støtte fra forebyggende og konfliktdempende tiltaksmidler (fkt-midler).
I ettertid har forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rowiltskader og
konfliktdempende tiltak trådt i kraft 1. januar 2013, og gitt nytt regelverk.
Miljøverndepartementet har avklart at midler fra ordningen fkt- midler, ikke kan brukes til å
dekke driftskostnader, herunder administrasjon av interkommunale/ kommunale fellingslag.

Dette betyr at ordningen med tilskudd til dekning av kommunens administrative kostnader via
fkt-midler for å drifte de interkommunale skadefellingslagene ikke iverksettes. Dette er nok
en forutsetning mange kommuner har satt for å ta på seg ansvaret med å administrere
interkommunale skadefellingslag. Rovviltnemnda har ikke andre økonomiske
virkemidler tilgjengelige. Nemnda opplyser at de vil arbeide for å finne løsninger på denne
situasjonen, men vil presisere at det er usikkert om dette lar seg gjøre.
Nemnda oppfordrer kommunene som har etablert lag om å søke etter lokale løsninger for
finansiering da det vil være uheldig om de skadefellingslagene som nå er etablert ikke
kommer i drift.

Både Fylkesmannen og Rovviltnemnda er samstemt om at vi anser det som mest
hensiktsmessig å anbefale kommunene om å søke kommunalt samarbeide om fellingslag.
Dette vil minimere administrasjon for den enkelte kommune. Lag som dekker flere
kommuner vil få oftere oppdrag og dette vil generere erfaring og effektivitet.
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Hvilke tilskudd er da aktuelle relatert til kommunale/ regionale fellingslag?

Etablerin stilskuddved etableringav interkommunaltfellingslag
Forebyggendeog konfliktdempendemidlerkangis i støttetil merutgifterfor etableringav
fellingslag,men ikkeårligdrift/administrasjonskostnaderetter at interkommunaltfellingslag
er oppeoggår. Kommunersomnå jobbermed etableringav interkommunalelag kan søke
om etableringsstøtte.

Skjønnsmidler
Kommunersom påtarseg å administrereinterkommunaleskadefellingslagkan søke
Fylkesmannenom skjønnsmidler.
Vi visertil utdragfra retningslinjertil tildelingav skjønnsmidler2013:
2. Kommunenesutgiftsbehov
....Fylkesmannenkan i sinfordelingav skjønnsmidlenetil
kommunenevektleggekommunenesmiljøvernmessigeutfordringersamt
særskilteutfordringerknyttettil landbruk.Enkeltekommunerkan ha økende
utfordringerknyttettil rowiltbestanden.I fylkermedslikekommunerkan
fylkesmannenprioriteredisseved skjønnstildelingen.Skjønnstilskuddetkangå
til konfliktdempendeogforebyggendetiltak.
8. Prosjekterom interkommunaltsamarbeid

Fylkesmannenkangi skjønnstilskuddtil interkommunaleprosjekter.Støtten
børfortrinnsvisgistil kommuneri utrednings-elleretableringsfasenda det ofte
er i dennefasen at en engangsstøttekanvære av betydningforå få det
interkommunalesamarbeidetpå plass.Fylkesmannenbør prioriteresøknader
hvorkommunenesynliggjøret særligbehovfor å få på plassinterkommunalt
samarbeidfor å kunneyte kvalitativtbedretjenestertil innbyggerne.Forå sikre
forankringi ogforpliktelsetil prosjekteter det et vilkårat kommunenegår inni
prosjektetmed en kommunalegenandel 


Kontaktpersonfor søknaderom skjønnsmidlerhosFylkesmannener EspenLarsen.
Det kansøkesom skjønnsmidlergjennomheleåret.

Kom etansehevin o trenin saktiviteter
Retningslinjerfor Fkt-forskriftenåpnerfor at det kangis tilskuddtil opplæringi jakt på store
rovdyrellertilskuddtil effektiviseringav rovviltjakt(Forskriftomtiltaktil forebyggendetiltak
motrowiltskaderog konfliktdempendetiltak1.1.2013). Dette er aktueltforfellingslag,hvor
målsetningenfor oppdrager at man lykkeså felle rovviltsom det er gittskadefellingstillatelse
på rasktogeffektivt.Fellingslagsom kanforventeoppdragpå bjørnjevnligkreverogsåen
spesiellkompetansefra fellingslagetssidemht.å kunneretteforsvarligeskuddpå bjørn. I
andredelerav landethar det værtfleretilfellerav påskytningersom ikkehar resulterti
felling.Rovviltnemndahar gittføringertil Fylkesmannenom at kuninterkommunalelag bør
støttes.

Midlertilforebyggendeog konfliktdempendetiltakomsøkeselektroniskvia elektronisk
søknadsportal:htt s://soknadssenter.miiodirektoratet.no/.Søknadsfristårliger 15. januar.
Dersomnoenkommuneralleredehar avklartet samarbeid,kan søknaderom midlertil
etableringtas til vurderingi November.

Merk at ettervårt brevav 22.februar2012 hardet blittavklartat deltakerei fellingslaghar rett
til ferielønni tilleggtildøgnsatsfor deltakelsei oppdrag.

Kommunersom ønskerbistandi forbindelsemed etableringav lag kanta kontaktmed Emil
Halvorsrudi Porsangerkommune,ellerSaga Svavarsdottir.
Næring og rovviltprosjektet vil inviterekommuneneområdevistil infomøteom
skadefellingslag.
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Så fortflere interkommunaleskadefellingslaghar blittetablert,vil Næring og rovvilt prosjektet
få i oppgaveå lage kompetanseprogramfor skadefellingslagsledereog personellrelaterttil
regelverk,metodikkfor fellingav aktuellearter, administrativerutinerog helsemiljøog
sikkerhet.Vi serfor ossat kommunersom dannerlag vilha mestjobb med dette i
etableringsfasen.Næringog Rovviltprosjektetvil kunnebiståkommunenei dennefasen.

Spørsmåltil dette breveteller omstøttetil forebyggendeog konfliktdempendetiltakrelaterttil
fellingslagkan rettestil Fylkesmannenved JørgenRemmeneller Geir Østereng.

Med hilsen

Bente Christiansen Geir Østereng
fylkesmiljøvernsjef seksjonsleder

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift.

Kopi:

Rovviltnemndai Region8 Tromsog Finnmarkv/ Fylkesmanneni Troms (Elektronisk)
Statens Naturoppsyn
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Forord 

 
Vannregionmyndigheten i Finnmark (Finnmark fylkeskommune) skal innen 1. juli 2014 

sende på høring et utkast til regional vannforvaltningsplan med tiltaksprogram for 

perioden 2016-2021.  Denne tiltaksanalysen inngår i dette planarbeidet, og er et faglig 

innspill fra Tana vannområde i forhold til hvordan målene om god miljøtilstand i våre 

vannforekomster kan oppnås.  Etter vannforskriften skal alle vannforekomster innen 

2021 oppnå god økologisk og kjemisk tilstand.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanaelva ved bygda Valjohka. Foto: Anne F. Smeland 

Arbeidet i Tana vannområde er organisert i et treårig interkommunalt prosjekt: «Tana 

vannområde,  2013-2015». Prosjektet er eid av kommunene Tana, Karasjok, Berlevåg og 

Gamvik. Prosjektansvarlig er Tana kommune, og det er avsatt en 50 % stillingsressurs til 

en egen prosjektleder. I kommunen er prosjektansvaret ivaretatt i utviklingsavdelingen 

hvor miljørådgiver Anne Fløgstad Smeland har vært prosjektleder. 
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Prosjektet styres av styringsgruppe med politiske representanter fra de fire 

kommunene. Videre driftes et vannområdeutvalg bestående av sektormyndigheter, 

kommunene, rettighetshavere, Finnmarkseiendommen, frivillige organisasjoner og 

Finnmark fylkeskommune.  

Etter vannforskriftens § 22 har sektormyndighetene inkludert kommunene ansvar for å 

utrede tiltak innenfor sine ansvarsområder.  Med bakgrunn i dette ble de ulike 

myndighetene anmodet i april 2014 om å levere tiltaksutredninger i forhold til behov for 

tiltak i vannforekomster med risiko for å ikke oppnå miljømålene. Vannregion Finnmark 

mottok tiltaksutredninger fra følgende sektormyndigheter: Miljødirektoratet, 

Mattilsynet, Statens vegvesen, Fiskeridirektoratet, Kystverket, Forsvarsbygg, Norges 

vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Sjøfartsdirektoratet.  I tillegg har kommunene 

kommet med sine innspill i forhold til vann-, avløps- og inngrepssaker.  De samlete 

innspill har dannet grunnlaget for denne tiltaksanalysen.  

Utover de skriftige bidragene, ble det også i løpet av feltsesongen 2013 utført en rekke 

befaringer i samarbeid med kommunene og relevante sektormyndigheter. Et eget 

prosjekt for prøvetaking ved nedlagte kommunale avfallsfyllinger har vært gjennomført, 

og dette har dannet grunnlag for at flere vannforekomster har endret status fra ”risiko” 

til ”ingen risiko” for å ikke oppnå miljømålene innen 2021.  Videre ble det også gjennom 

vannområdeutvalget tatt initativ til et regionalt møte (dato) om forebygging av smitte 

fra Gyrodactylus salaris.  

Vannområdeutvalget har hatt to møter i 2013. På det første møtet den 24/1-2013 ble 

bla. bestillingene til sektorene gjennomgått. På det andre møtet den 12/11-2013 ble 

tiltaksanalysen behandlet. Den endelige versjonen av tiltaksanalysen sendes over til 

vannregion Finnmark for videre behandling. Kommunene får tiltaksanalysen i kopi, og 

kan komme med egne uttalelser til vannregionen i etterkant dersom ønskelig.   

 

 

Jan Gunnar Johansen 

Leder av styringsgruppen, Tana vannområde.
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1. Om vannområdet 
 

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.  Denne tiltaksanalysen omfatter derfor kun de arealene i Tanavassdragets 

nedbørsfelt som ligger på norsk side av grensen.   

Tana vannområde dekker store deler av Finnmarksvidda og har et omfattende areal: 

14.694 km2. Vannområdet er generelt lite påvirket av menneskelige inngrep.  

 

 
 

Kart 1: Tana vannområde, Finnmark vannregion.  

 

Merknad [AKM1]: Her kan mye hentes 
fra vesentlige spørsmål 
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Strandeng ved 

Høyholmen, 

Tanamunningen 

naturreservat-

Foto: Frank 

Martin Ingilæ. 

 

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 det gjelder et særskilt beskyttelsesregime gjelder for bevaring av 

laksebestandene.  

 

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. 
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Hovedutfordringene for arbeidet i vannområdet ble i dokumentet ”Vesentlige 

vannforvaltningsspørsmål for Tana vannområde (2016-2021) oppsummert til å være:  

 

 Påvirkning fra fiske (overbeskatning) 

 Vandringshindre for fisk 

 Forebyggende tiltak for å hindre smitte av Gyrodactylus salaris 

 Kongekrabbe: innvirkning på bunnfauna 

 Forurensning i havnene (Berlevåg havn).  

 

I tillegg ble det satt opp en rekke brukermål, men det har ikke vært kapasitet i perioden 

januar- oktober 2013 å arbeide særskilt med disse. Kongekrabbe har i henhold til 

nasjonale føringer heller ikke vært prioritert.   

 

 

 

 

 

 

Øverst til venstre:  

Nytt renseanlegg i Skiippagurra, Tana kommune.  

 

Nederst til venstre: Vandringshinder for fisk i 

Lismmajohka.  

 

Nederst til høyre: Nedlagt kommunal 

avfallsfylling- mulig kilde til forurensning? 

 

Alle foto: Anne F. Smeland.  
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2. Miljøtilstand og miljøutfordringer 
 

2.1 Miljøtilstand 

Miljøtilstand settes på grunnlag av overvåkningsdata for hver vannforekomst avgrenset 

i databasen vann-nett (http://vann-nett.no/saksbehandler). For vannforekomster hvor 

overvåkningsdata ikke finnes, fastsettes en antatt miljøtilstand ut ifra faglige 

vurderinger.  Resultatene for Tana vannområde er presentert nedenfor.  

 

Elvevann:  

For elvevannsforekomstene foreligger det svært lite overvåkningsdata som kan brukes 

til å vurdere økologisk og kjemisk tilstand. Økologisk tilstand må derfor settes ut ifra 

faglige vurderinger.  De fleste elvevannsforekomstene, 415 av totalt 489 

vannforekomster (84,9 %) vurderes til å ha svært god eller god antatt miljøtilstand 

(fig.|2 .1).  

Tilsvarende foreligger det lite overvåkningsdata for kjemisk tilstand. Det er utført 

målinger for 6 av de 489 vannforekomstene, og samtlige av disse vil oppnå god kjemisk 

tilstand. De øvrige vannforekomstene er satt til ”uklassifisert” for kjemisk tilstand.  

Innsjøer:  

Tilsvarende som for elvevann foreligger det svært lite overvåkningsdata om økologisk 

og kjemisk tilstand. 2 av totalt 155 innsjøvannsforekomster er satt til antatt moderat 

tilstand på grunn av høye verdier av arsenikk og kobber (fig.2.2). For de øvrige finnes 

ikke data, men disse er vurdert til å ha antatt god eller svært god økologisk tilstand.  

 

Kystvann:  

Kjemisk tilstand er målt i 3 av 20 kystvannsforekomster, hvorav 1 er målt til god kjemisk 

tilstand og 2 ikke oppnår god tilstand (Berlevåg indre og ytre havn) (fig 2.3). For 

økologisk tilstand finnes det ikke målinger, og tilstand må derfor fastsettes med 

bakgrunn i faglig vurderinger. Man antar at den økologiske tilstanden samsvarer med 

den kjemiske tilstanden. To vannforekomster (Berlevåg indre og ytre havn) får derfor 

antatt moderat tilstand og 1 er satt til antatt god tilstand. For de øvrige 17 

vannforekomstene (85%) er den økologiske og kjemiske tilstanden usikker. Disse 

vannforekomstene er derfor per 1/11-13 uklassifiserte.  

 

http://vann-nett.no/saksbehandler
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Fig. 2.1. Økologisk tilstand for elver i Tana vannområde. Miljøtilstanden fastsettes med bakgrunn i 

overvåkningsdata. Antatt tilstand er basert på en faglig vurdering av informasjon om påvirkninger 

eller utilstrekkelige overvåkningsdata.  

 

 

 
Fig. 2.2. Økologisk tilstand for innsjøer i Tana vannområde. Miljøtilstanden fastsettes med 

bakgrunn i overvåkningsdata. Antatt tilstand er basert på en faglig vurdering av informasjon om 

påvirkninger eller utilstrekkelige overvåkningsdata.  
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Fig. 2.3. Kjemisk tilstand for kystvann i Tana vannområde. Miljøtilstanden fastsettes med 

bakgrunn i overvåkningsdata. Antatt tilstand er basert på en faglig vurdering av informasjon om 

påvirkninger eller utilstrekkelige overvåkningsdata.  

 

2.2 Samlet oversikt over påvirkningene 

Vannområdets hyppigste forekommende påvirkningstyper er oppsummert i tabell 2.1 

nedenfor.  Oppsummeringen danner grunnlag for forslagene til utbedrende og 

forebyggende tiltak i kap 4.  

 

Tabell 2.1. De vesentligste påvirkningene i Tana vannområde.  

Påvirkning Årsak Omfang Effekt av 

påvirkningene 

Samfunnssektor 

Biologisk 

påvirkning 

Kongekrabbe  Samtlige 20 

kystvannforekomster 

Bunnfauna 

påvirkes 

Fiskeri 

Fysiske 

inngrep 

Vandringshindre 

for fisk 

10 vannforekomster i 

elv 

Endret habitat 

for fisk 

Samferdsel, vann- 

og avløp (VA) i 

kommunene 

Fysiske 

inngrep 

Flomverk og 

erosjonssikringer 

Stort omfang i 

Tanavassdraget, men 

største innvirkning i 

Julelvvassdraget 

Endret habitat 

for planter og 

fisk 

Vassdrags-

myndighetene 

(bebyggelse, 

landbruk) 

Forurensning Forurenset 

sjøbunn og avløp 

Avgrenset område, 

men stor effekt  

(Berlevåg indre og ytre 

havn) 

Forurensete 

sedimenter, 

tilførsler av 

næringsstoffer 

Havnevirksomhet, 

industri og 

kommunalt avløp 

Fiske Overbeskatning  Stor effekt på 6 

vannforekomster i 

øvre deler av 

Tanavassdraget 

Laksebestander 

utryddet 

Laksefiske i elv og 

sjø 
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2.3.  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 landbruk, fiskeri og turisme.  

 

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

 

Utnyttelsen av fiskeressursene:  

I forhold til utviklingen av laksefisket i Tanavassdraget er det store 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. 

Erosjonssikring:  

Drøftingene i vannområdeutvalget har 

problematisert 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.  

 

 

Laks stekes på bål ved Tanaelva.  

Foto: Anne F. Smeland.  

Formatert: Skrift: 13 pt

Merknad [AKM2]: Dette kutter vi, det 
kan beskrives regionalt 

Formatert: Skrift: Cambria, Fet,
Skriftfarge: Egendefinert
farge(RGB(79;129;189))
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3. Vannforekomster i risiko og miljømål for disse 
 

MERKNAD: Hva slags miljømål jmf. vf §§4-10 som skal gjelde avhenger av tiltakene. 

Hvordan best få frem en samlet oversikt over den enkelte vannforekomst.  

 

3.1 Risiko for ikke å nå miljømålet innen 2021 

Etter vannforskriften skal alle vannforekomster i elv, innsjø og kystvann skal ha minst 

god økologisk og kjemisk tilstand innen 2021. Vannforekomster som i dag har svært god 

eller god tilstand skal videre beskyttes mot forringelse.  

Per 1/11-2013 er 22 elvevannsforekomster,  3 kystvannsforekomster  og 2 innsjøer satt 

i risiko for å ikke oppnå miljømålene innen år 20211 (se tabell 3.1., 3.2. og 3.3 nedenfor).   

Det forventes at for 25 av disse vil standard miljømål oppnås i løpet av planperioden. 

For en vannforekomst foreslås det utsettelse av miljømål (se kap. 3.3), og en 

vannforekomst foreslås som SMVF (sterkt modifisert vannforekomst) og får dermed 

miljømålet ”godt økologisk potensial” (kap. 3.2).  

 

Tabell 3.1. Elvevannforekomster i risiko 

Vannforekomst Navn Tilstands- 

Vurdering 

Miljømål kSMVF? Påvirkning 

 

234-124-R 

 

Tanaelva-  

Skiippagurra  til 

Tanamunningen 

 

Moderat Standard Nei Uklart 

234-590-R 

 

Vuottašjohka 

 

Moderat Standard Nei  Overbeskatning 

234-605-R 

 

Rágesjohka 

 

Moderat Standard Nei  Overbeskatning 

234-67-R 

 

Njuolasjohka 

 

Moderat Standard Nei  Overbeskatning 

                                                           

1  Ingen grunnvannsforekomster er satt til risiko for å ikke oppnå miljømålene innen 2021.  

 

Formatert: Skrift: Fet, Ikke Kursiv

Formatert: Skrift: 11 pt, Fet

Formatert: Skrift: 11 pt, Fet
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Vannforekomst Navn Tilstands- 

Vurdering 

Miljømål kSMVF? Påvirkning 

 

234-77-R 

 

Iškorasjohka 

 

Moderat Standard Nei  Overbeskatning 

234-94-R 

 

Mollešjohka 

 

Moderat Standard Nei  Overbeskatning 

234-65-R 

 

Skiehččanjohka  

 

Moderat Standard Nei  Overbeskatning 

234-713-R 

 

Skiippagurrabekken

-Skiippagurjohka 

 

Moderat Standard Nei Vandringshinder for fisk 

(kulvert, 

vannforsyningsdam), 

bekkelukking 

234-132-R 

 

Noaiddátjohka 

 

Moderat Standard Nei Overbeskatning 

234-13-R 

 

Lišmmajohka 

 

Moderat Standard Nei Vandringshinder for fisk 

(kulvert) 

234-223-R 

 

Njuorggánjohka 

 

Moderat Standard Nei Vandringshinder for fisk 

(kulvert) 

234-287-R 

 

Hanaelva - 

Hánájohka nedre 

Moderat Standard Nei Forurensning (spredte 

avløp) 

234-303-R 

 

Fáhccabealjohka 

 

Udefinert Standard Nei Vannkraft 

234-501-R 

 

Julelva-Juovlajohka 

øvre 

 

Udefinert Godt 

økologis

k 

potensial 

Ja Vannkraft 

234-720-R 

 

Njárgasašjohka 

 

Moderat Standard Nei Vandringshinder for fisk 

(kulvert) 
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Vannforekomst Navn Tilstands- 

Vurdering 

Miljømål kSMVF? Påvirkning 

 

234-315-R 

 

Julelva-Juovlajohka 

fra Basávžžejohka til 

Riidoveaijohka 

Udefinert Standard Nei Vandringshinder for fisk 

(bru og vannforsyningsdam) 

234-317-R 

 

Julelva-Juovlajohka 

fra munning til 

Basávžžejohka 

 

Udefinert Standard Nei Flomverk/forbygninger/ 

Vannkraft 

234-491-R 

 

Basávžžejohka 

nedre 

 

Moderat Standard Nei Vandringshinder for fisk 

(vannforsyningsdam) 

234-498-R 

 

Čabmajohka 

 

Moderat Standard  Nei Vandringshinder for fisk 

(bru) 

234-58-R 

 

Vuohppejohka 

 

Moderat Standard Nei Vandringshnder for fisk 

(kulverter) 

234-772-R 

 

Oalgejohka nedre 

 

Udefinert Standard Nei Vandringshinder for fisk 

(vannforsyningsdam) 

234-924 Bajit Hoašširjohka Moderat Standard Nei Vandringshnder for fisk 

(kulverter) 

 

 

 Tabell 3.2. Innsjøforekomster i risiko 

 

Vannforekomst Navn Tilstandsvurdering Miljømål kSMVF? Påvirkning Påvirkning 

234-61570-L 

 

Golggutjavri 

 

Moderat Standard Nei Uklart 

235-62743-L Navnløs innsjø 

ved Vággecearru 

Moderat Standard Nei Uklart 

 

Formatert: Skrift: 11 pt, Fet
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Tabell 3.3. Kystvannforekomster i risiko 

Vannforekomst Navn Tilstandsvurdering Miljømål kSMVF? Påvirkning 

0423000030-10-C 

 

Berlevåg ytre 

havn 

 

Oppnår ikke god 

kjemisk tilstand 

Standard Nei Miljøgifter/avløp 

0423000030-1-C 

 

Berlevåg indre 

havn 

 

Moderat/oppnår 

ikke god kjemisk 

tilstand 

Standard Nei Miljøgifter/ 

Prosessutslipp/ 

kommunalt avløp.  

0423000030-4-C Vargvikholmen Moderat Standard  Nei Nedlagt kommunal 

avfallsfylling 

 

3.2. Øvrige vannforekomster vurdert i forbindelse med tiltaksanalysen 

 

I tillegg til vannforekomstene oppsummert i tabellene i kap. 4.1. er det gjort vurderinger 

i forhold til en rekke andre vannforekomster.  For disse er risikovurderingen endret 

med bakgrunn i at påvirkningen ikke er reell eller utbedrende tiltak 

gjennomført/gjennomføres i nåværende planperiode (se tabell 4.4  nedenfor og tabell 

5.2).  

Vannforekomster som i januar 

2013 var satt til risiko på grunn 

av påvirkning fra kongekrabbe 

ble ikke vurdert som del av 

prosessen etter føringer fra 

overordnet myndighet. Det er 

avklart på departementsnivå i 

oktober 2013 at 

risikovurderingen skal endres, 

men endringer er per 1/11-13 

ikke foretatt i vann-nett.  

 

    Polmakelva. Foto: Anne F. Smeland.  

 

Formatert: Skrift: 11 pt, Fet

Formatert: Skrift: 11 pt, Fet

Formatert: Overskrift 2;Overskrift 2
mal
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Tabell 3.4. Vannforekomster hvor risikovurderingen er endret til god/svært god i løpet 

av arbeidet med tiltaksanalysen. 

 

Vannforekomst Navn Tilstands- 

vurdering 

Årsak til risiko 

(påvirkning) 

Merknad 

235-69-R  Løkvikelva- nedre  God Vannforsyningsdam Redusert vannføring, 

men endrer ikke 

miljøtilstand. Ikke 

undersøkt, men 

foretatt faglig 

vurdering. 

234-35-R Harrelv/Hárrejohk

a 

Svært god Vandringshinder for fisk Ikke reelt 

234-269-R Sirpmájohka 

nedre 

Svært god Forurensning fra 

landbruk 

Prøvetatt 2013. God 

miljøtilstand (ikke 

næringstilførsler ut 

over grenseverdier) 

234-888-R Sirpmájohka 

mellom Javrijohka 

og nedre deler 

Svært god Nedlagt kommunal 

avfallsfylling 

Prøvetatt 2013. Ingen 

påvirkning.  

234-125-R  Sieiddajohka Svært god Vandringshinder for fisk Ikke reelt 

234-918-R Bonakasbekken/ 

Stohpujohka 

God Nedlagt kommunal 

avfallsfylling 

Prøvetatt 2013. Ingen 

påvirkning fra 

avfallsfylling 

234-765-R Polmakelva God Nedlagt kommunal 

avfallsfylling 

Prøvetatt 2013. Ingen 

påvirkning fra 

avfallsfylling 

237-759-R Korselva/ 

Ruossajohka 

nedre 

God Tidligere deponi (Statens 

vegvesen) 

Prøvetatt i flere 

omganger. 

Dokumentert god 

kjemisk tilstand.  

234-243-R Luovttejohka/ 

Luftjokelva 

God Landbruk, annen næring.  Prøvetatt 2013. Ingen 

landbrukspåvirkning

/-miljøgifter påvist. 

234-910-R 

 

Bádjevohpejohka God Vandringshinder for fisk Ikke naturlige forhold 

for fiskevandring 

oppstrøms 

234-35-R 

 

Harrelv/ 

Harrejohka 

 

God Vandringshinder for fisk Lite potensiale for 

fiskevandring 

oppstrøms 
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3.2. Sterkt modifiserte vannforekomster (SMVF) 

 

Det er kun en vannforekomst i Tana vannområde som fremmes til endelig SMVF. Det 

gjelder vannforekomst  234-501-R Julaelva-Juovlajohka øvre.  Begrunnelsen er følgende: 

Øvre del av vassdraget (Fáhccabealjohka 26,5 km2) er overført til Kongsfjordvassdraget 

og medført sterkt redusert vannføring øverst med gradvis økning nedover vassdraget 

(vedtatt ved kgl.rs. 04.03.1994).  

 

3.3 Miljømål 

 

Utsettelse av miljømål 

For vannforekomsten 234-713-R  Skiippagurrabekken/Skiippagurjohka fremmes det 

forslag om utsettelse av miljømålet til 2026. Årsaken til dette er uforholdsmessig høye 

kostnader til utbedring av bekken sett i forhold til miljønytten. Miljønytten er liten i 

forhold til andre lignende tiltak av to årsaker: 

Det har tidligere vært en bensinstasjon på eiendom 37/136  hvor bekken i dag er lukket 

igjen. Grunnen her er sannsynligvis forurenset,  og en gjenåpning av bekken  innebærer 

graving i allerede forurenset grunn.  Dette vil kunne bidra til økt forurensning til bekken 

enn det som er tilfellet i dag. Skippagurrabekken vurderes videre til å ha lite potensiale 

for fiskeproduksjon. Årsaken er at elven er bratt ned mot munningen og har lav 

vannføring 2. Med bakgrunn i disse forholdene foreslås det utsettelse av miljømålene til 

2026.  

 

Brukermål 

Miljødirektoratet foreslår i brev til vannregionene (27/6-13) at det for nasjonale 

laksevassdrag  (herunder Tanavassdraget og Langfjordelva) settes som brukermål at 

alle vannforekomster skal ha ”svært god miljøtilstand”. Dette er strengere miljømål enn 

vannforskriftens krav om ”god miljøtilstand”. Vannområdeutvalget har imidlertid ikke 

sett grunn til å fremme dette overfor vannregionen når det gjelder Tanavassdraget. Det 

er flere årsaker til dette. For det første, er 6 vannforekomster i de øvre delene av 

Tanavassdraget satt til risiko for å ikke oppnå miljømålene grunnet overbeskatning 

                                                           

2 Se ”Vandringshindre for fisk i Tanaelva sideelver- og bekker. NVE rapport 2004-01. Nordnorske 
ferksvannsbiologer, Sortland”.  
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(overfiske). Det vurderes som lite realistisk at laksen vil være tilbake i disse 

vannforekomstene innen 2021. For det andre, så er Tanavassdraget et vassdrag med  et 

høyt antall vannforekomster. I praksis vil det bety strengere brukermål for en stort 

antall vannforekomster i Tana vannområde, noe som vurderes som urealistisk som 

målsetting allerede i 2021. Saken bør imidlertid vurderes nærmere i planperioden 2021-

2016.  

Når det gjelder Langfjordelva, mener vannområdeutvalget at målet er mer realistisk. Det 

foreslås derfor ”svært god” tilstand som brukermål for Langfjordelva.   

 

3.4 Utviklingstrekk i vannområdet- behov for forebyggende tiltak 

Utfordringene i vannområdet er i hovedsak knyttet til påvirkninger på fisk3. Å forebygge 

spredning av lakseparasitten Gyrodactylus salaris bør i forhold til dette ha 

hovedprioritet.  Tanavassdraget vurderes som umulig å behandle dersom parasitten når 

vassdraget, blant annet på grunn av det store antallet sideelever- og bekker.   I kap 4.x er 

det redegjort nærmere for hvilke tiltak vannområdeutvalget ser behov for innenfor 

dette tiltaksområdet. Vannområdeutvalget er bekymret for at en økning i turismen vil 

kunne medfører en smitte til vassdraget, og da særlig via andre grupper enn fiskere 

(bobiler, båter, kanoer og motoriserte kjøretøy i utmark). 

Andre forebyggende tiltak som bør prioriteres er tiltak for å hindre rømninger fra 

oppdrettsanlegg andre steder i Finnmark, i Norge og på russisk side. Økt 

oppdrettsaktivitet i Finnmark vil medføre et større smittepress i framtiden knyttet til 

både Gyrodactylus salaris og lakselus. Samtidig kan man anta at rømninger fra 

oppdrettsanleggene vil øke, og dermed risikoen for genetisk innblanding. Tanalaksen er 

delt i 20-30 genetisk ulike bestander. Det er svært viktig at dette genetiske mangfoldet 

ivaretas for framtiden.  

 

4. Forslag til tiltak 

4.1. MERKAND: Utdyping kommer senere – det avventes et svar fra 

tiltaksgruppen v/ Klif på ambisjonsnivå. Forespørsel er sendt fra 

vannregionmyndighetene desember 2012. 

Oppsummering av tiltak – tiltakstabellen 

Tiltakene som fremmes for planperioden 2016-2021 er oppsummert i tabell 4.1. 

nedenfor. En fullstendig versjon er gitt digitalt i vedlagte excel-fil. Tiltakene er per 1/11-

                                                           

3 Se ”Vesentlige vannforvaltningsspørsmål for Tana vannområde.  

Formatert: Skrift: 13 pt

Merknad [AKM3]: kuttes, beskrives 
regionalt  

Formatert: Gjennomstreking

Formatert: Skrift: 13 pt

Merknad [AKM4]: Her skal det vises 
til hoved tabellen som er en 
oppsummering av alle tiltak for hele 
vannområdet 
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2013 ikke lagt inn i tiltaksmodulen i databasen vann-nett (http://vann-nett.no), men 

dette vil bli gjort innen årsslutt.  

Nytteverdien av det enkelte tiltaket er vurdert skjønnsmessig. Med utgangspunkt i dette 

er det fremmet forslag til prioritering (1= høyeste prioritet, 2= middels prioritet, 3= lav 

prioritet).  For noen av tiltakene er gjennomføring foreslått utsatt til neste planperiode 

(2021-2026). 

 

Tabell 4.1. Tiltakstabell for Tana vannområde (planperioden 2016-2021).  

Vann-

forekomst 

Navn Påvirknin

g 

Tiltaksnavn Ansvarlig 

myndighet 

Totale 

kostnade

r (NOK) 

Nyttevurder

ing og 

prioritering 

234-124-R  

 

Tanaelva- 

Skiippagurra til 

Tanamunningen 

Avløp Sanering eller 

rehabilitering av 

eldre avløpsnett 

Tana 

kommune 

730.000,- Høy 

Prioritet 1 

234-124-R  

 

Tanaelva- 

Skiippagurra til 

Tanamunninge 

Avløp Forlengelse av 

ledningsnett 

 

Tana 

kommune 

4.530.000,

- 

Middels/høy 

Prioritet 2 

234-124-R  Tanaelva- 

Skiippagurra til 

Tanamunningen 

Avløp Tilsyn og kontroll 

med små 

avløpsanlegg 

Tana 

kommune 

150.000,- Middels 

Prioritet 3 

234-123-R 

 

Tanaelva- 

Polmakelva til 

Skiippagurra 

Avløp Forlengelse av 

ledningsnett 

Tana 

kommune 

50.000,- Middels/høy 

Prioritet 2 

234-123-R 

 

Tanaelva- 

Polmakelva til 

Skiippagurra 

 

Avløp Tilsyn og kontroll 

med små 

avløpsanlegg 

 

Tana 

kommune 

150.000,-  Middels 

Prioritet 3 

234-122-R 

  

Tanaelva- 

Utsjok til 

Hillagurra/Polmak 

 

Avløp Tilsyn og kontroll 

med små 

avløpsanlegg 

 

Tana 

kommune 

150.000,- Middels 

Prioritet 3 

234-13-R 

 

Lišmmajohka 

 

Vandrings-

hinder for 

fisk 

Utbedre kulvert Tana 

kommune 

300.000,- Høy 

Prioritet 1 

http://vann-nett.no/


 

 
22 
 

 

Vann-

forekomst 

Navn Påvirknin

g 

Tiltaksnavn Ansvarlig 

myndighet 

Totale 

kostnade

r (NOK) 

Nyttevurder

ing og 

prioritering 

233-126-R 

 

Langfjordelva 

 

Fysiske 

 inngrep 

Restaurere 

fisketrapp 

Fylkesmannen 

i Finnmark 

230.000,- Middels 

Prioritet 1 

234-713-R 

 

Skippagurra-

bekken 

 

Vandrings- 

hinder for 

fisk 

Utbedre kulvert Statens 

vegvesen 

500.000,- Utsatt  

2026 

234-713-R 

 

Skippagurra-

bekken 

 

Bekke- 

lukking 

Gjenåpning av 

vassdrag, fjerne 

vandringshindre 

Privat 

grunneier 

500.000,- Utsatt 

2026 

234-713-R 

 

Skippagurra-

bekken 

 

Vandrings-

hinder for 

fisk 

Fjerne tidligere 

Vannforsynings-

anlegg 

Tana 

kommune 

100.000,- Utsatt 

2026 

234-58-R 

 

Vuohppejohka 

 

Vandrings-

hinder for 

fisk 

Utbedre kulvert Statens 

vegvesen 

300.000,- Høy 

Prioritet 2 

234-58-R 

 

Vuohppejohka 

 

Vandrings-

hinder for 

fisk 

Utbedre kulvert Privat 

grunneier 

200.000,- Middels 

Prioritet 2 

234-223-R 

 

Njourggánjohka  

 

Vandrings-

hinder for 

fisk 

Utbedre kulvert Statens 

vegvesen 

500.000,- Høy 

Prioritet 1 

0423000030-

1-C 

 

Berlevåg- indre 

havn 

 

Avløp Sanering eller 

rehabilitering av 

eldre avløpsnett 

Berlevåg 

kommune 

500.000,- Høy 

Prioritet 1 

234-132-R 

 

Noaiddátjohka 

 

Fiske- 

overbeskat

ning 

Bestandsreguleren

de tiltak 

Miljø- 

direktoratet 

n/a Høy 

Prioritet 1 

234-590-R 

 

Vuottašjohka 

 

Fiske- 

overbeskat

ning 

Bestandsreguleren

de tiltak 

Miljø- 

direktoratet 

n/a Høy 

Prioritet 1 
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Vann-

forekomst 

Navn Påvirkning Tiltaksnavn Ansvarlig 

myndighet 

Totale 

kostnade

r (NOK) 

Nyttevurder

ing og 

prioritering 

234-605-R 

 

Rágesjohka 

 

Fiske Bestandsreguleren

de tiltak 

Miljø- 

direktoratet 

n/a Høy 

Prioritet 1 

234-65-R 

 

Skiehččanjohka  

 

Fiske 

 

Bestandsreguleren

de tiltak 

Miljø- 

direktoratet 

n/a Høy 

Prioritet 1 

234-67-R 

 

Njuolasjohka 

 

Fiske 

 

Bestandsreguleren

de tiltak 

Miljø- 

direktoratet 

n/a Høy 

Prioritet 1 

234-77-R 

 

Iškorasjohka 

 

Fiske 

 

Bestandsreguleren

de tiltak 

Miljø- 

direktoratet 

n/a Høy 

Prioritet 1 

234-94-R 

 

Mollešjohka 

 

Fiske 

 

Bestandsreguleren

de tiltak 

Miljø- 

direktoratet 

n/a Høy 

Prioritet 1 

 

Merknader til tabellen:  

Tiltak i forhold til miljøgifter (forurenset sjøbunn) i Berlevåg indre og ytre havn er 

foreløpig ikke tatt med i tiltakstabellen. Dette skyldes at tiltaksutredningen per 1/11-13 

ikke er klar fra Fylkesmannen i Finnmark.  

Karasjok kommune arbeider med en ny hovedplan for avløp. Tiltak er ikke klarlagte 

innen 1/11-13, og er derfor foreløpig ikke tatt med i tabellen.  
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4.2.  Pågående tiltak - oversikt 

 

En oversikt over status for pågående tiltak i inneværende planperiode (2011-2016) er 

gitt i tabell 4.2. nedenfor.  

 

Tabell 4.2. Oversikt over pågående tiltak.  

ID Navn Tilstand Bakgrunn for risiko Merknad 

234-21-R Álletjohka God Vandringshinder for fisk Utbedret i 2013 

234-722-R Savkadasjohka God Vandringshinder for fisk Utbedret i 2012 

234-223-R Njourggánjohka  Moderat Forurensning (ulovlig 

avfallsfylling) 

Pålegg gitt til 

grunneier i 2013 

0423000030-1- Berlevåg- indre havn 

 

Moderat Mudring (utdyping), 

fjerne miljøgifter i deler 

av havnen 

Utført i 2013.  

234-287-R 

 

Hanaelva - 

Hánájohka nedre 

Moderat Utbedre terskler 

(vandringshinder), fjerne 

gamle forbygninger 

2012- 

234-491-R 

 

Basávžžejohka nedre 

 

Moderat Utbedring av 

vandringshinder ved  

Basávžžejohka bru 

Utført i 2013 

234-317-R 

 

Julelva-Juovlajohka 

fra munning til 

Basávžžejohka 

Udefinert Miljøforbedrende tiltak 

(gjenåpne bekker, fjerne 

gamle forbygninger) 

2012- 

234-123-R Tanaelva- 

Polmakelva til 

Skiippagurra 

Ingen risiko Renseanlegg i Polmak Under planlegging 

234-774-R Kárášjohka- nedre 

deler 

Ingen risiko Pe-beregning 

(avløpsbelastning) 

ferdgistilt 

Utført i 2013 

 

Kommentar:  Tabellen er ikke en fullstendig statusoppdatering i forhold til tiltaksprogrammet for 

perioden 2011-2016. Den omfatter blant annet  ikke vannforekomster hvor risikovurderingen er endret 

etter 2010 på grunn av at påvirkningene ikke var reelle.  

 



 

 
25 
 

4.3.  Forebyggende tiltak 

 

Tiltak for å hindre spredning av Gyrodactylus salaris 

Mattilsynet opplyser i sin tiltaksutredning til vannregion Finnmark (datert 13/9-2013) 

at forebyggende tiltak i forhold til Tanavassdraget er fastsatt i medhold av 

Vitenskapskomiteen for mattrygghets rapport fra 2005: ”Vurdering av risiko for 

spredning av Gyrodactylus salaris”. Dersom det skal gjøres en ny vurdering av knyttet til 

risiko for spredning til for eksempel Tanavassdraget må en slik bestilling gjøres av 

Mattilsynets hovedkontor. Det gis ingen øvrig vurdering av om det er behov for en ny 

slik risikovurdering.   

Mattilsynet opplyser videre at for i elver uten smitte legges det til rette for informasjon 

til publikum. Tiltak gjennomføres i samarbeid med grunneiere/rettighetshavere.  

Videre tok vannområdeutvalget i sitt møte den 24/1-13 initativ til at det skulle avholdes 

et regionalt møte om Gyrodactylus salaris. Vannregion Finnmark innkalte og avholdt 

dette møtet den 29/5-13. På møtet kom det blant annet fram at offentlige myndigheter, 

grunneiere, rettighetshavere og frivillige organisasjoner i Finnmark er svært bekymret 

for mulig smitte med Gyrodactylus salaris til vassdragene. Lokalt vurderer man det slik 

at det ikke er iverksatt tilstrekkelige forebyggende tiltak (se vedlagte referat). Dette 

gjelder blant annet at:  

 Forebyggende tiltak er rettet mot fiskere, og i for liten grad mot annen 

menneskelig aktivitet som kan forårsake smitte (bruk av levende agn, sjøfly og 

andre motoriserte kjøretøy, flytting av båter og kanoer mellom vassdrag, 

overføring av vann fra andre vassdrag med bobiler og lignende).  

 Det er behov for stasjoner for desinfeksjoner også av båter, ikke kun fiskeutstyr.  

 Det er i Tanadalen på norsk side behov for lignende type veiskilt som er satt opp i 

Finland, hvor alle veifarende informeres om faren for spredning av Gyrodactylus 

salaris.  

 Det er behov for mer informasjonsmateriell på finsk, og også på russisk.  

 Tanavassdraget er et svært stort vassdrag, og det vurderes slik at den 

overvåkningen som er i dag ikke er tilstrekkelig til å kunne påvise smitte tidlig 

 Det er behov for samarbeid med russiske myndigheter for å få informasjon om 

situasjonen i forhold til Gyrodactylus salaris i Russland.  

Saken ble videre tatt opp av Tana kommune i forbindelse med møte i den norsk-finske 

grensevassdragskommisjonen i august 2013. Mattilsynet (nasjonalt nivå) informerte på 
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møtet om sitt arbeid. Kommisjonen fattet videre en uttalelse om behov for en styrket 

innsats i forhold til forebygging av Gyrodactylus salaris. I uttalelsen heter det blant annet 

at.  

”Norsk-finsk grensevassdragskommisjon anbefaler at informasjonsformidlingen 

om Gyrodactylus salaris blir forbedret i nedbørsfeltene til elver som munner ut 

både i Bottenvika og Barentshavet. På denne måten vil turister, turgåere og 

fiskere av ulike nasjonaliteter, som forflytter seg fra et vassdrag til et annet, forstå 

smitterisikoen og få informasjon på sitt eget språk om de konkrete tiltakene som 

forventes av alle for å hindre spredning av parasitten”.  

 

Losplikt i Tanamunningen  

Vannområdeutvalget fattet den 24/1-13 en uttalelse som ble sendt videre til vannregion 

Finnmark angående bekymringer knyttet til fare for en ulykke i Tanamunningen 

naturreservat. Kystverket har for dette området opphevet losplikten, og innført krav om 

farledsbevis. Kystverket gjør ikke i sin tiltaksvurdering (datert 29/8-13) noen vurdering 

av dette utover at: ” Det er losplikt i Tanamunningen, men det er nå åpnet for at det kan 

seiles inn på farledsbevis, i motsetning til tidligere da det kun var losplikten som var 

gjeldende”.  

 

Spredning av fremmede arter med ballastvann 

Sjøfartsdirektoratet informerer i brev til vannregionen (datert 2/9-13) om Norges 

oppfølging av ballastvannkonvensjonen. Krav om utskifting av ballastvann er forankret i 

norsk lovverk i ballastvannforskriften. Per 2013 er det kun krav om utskrifting av 

ballastvann før innseiling, men det vil bli innført obligatorisk krav også om rensing av 

ballastvann når den internasjonale ballastvann konvensjonen er ratifisert av 30 av 

IMO4’s medlemsstater. Dette forventes å skje innen utgangen av 2014.  

Sjøfartsdirektoratet vurderer det slik at risikoen for påvirkning fra utslipp av 

ballastvann er redusert etter at ballastvannforskriften ble innført. Når konvensjonen 

trer i kraft og krav til rensing blir innført vil risikoen for påvirkning etter 

Sjøfartsdirektoratets vurdering være minimal.  

5. Problemkartlegging 
For flere vannforekomster er ikke kunnskapsgrunnlaget godt nok for å kunne foreslå 

konkrete tiltak og/eller det er usikkerhet knyttet til påvirkningene og effektene av 

                                                           

4 IMO=  Den internasjonale maritime organisasjon.  
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eventuelle tiltak.  Tabell 5.1. oppsummerer vannforekomster i risiko hvor det foreslås 

ytterligere problemkartlegging før forslag om nye tiltak kan fremmes.  

 

Tabell 5.1.  Vannforekomster med behov for problemkartlegging.  

Vannforekomst Navn Tilstandsvurdering Bakgrunn for problemkartlegging 

234-720-R 

 

Njargásašjohka 

 

Moderat Behov for fiskeundersøkelse oppstrøms for å 

vurdere om vandringshinder bør utbedres.  

234-124-R  Tanaelva_ Skiippagurra til 

Tanamunningen 

Moderat (høye 

kobberverdier) 

Årsak til høye kobberverdier uavklart.  

234-491-R 

 

Basávžžejohka nedre 

 

Moderat Behov for fiskeundersøkelse for å vurdere 

naturlig forhold for fisk oppstrøms 

vandringshinder 

234-303-R 

 

Fáhccabealjohka 

 

Udefinert Behov for nærmere undersøkelser for å 

avklare vannkraftreguleringens innvirkning 

på miljøtilstanden i vannforekomsten 

 Vannkraft 

234-501-R 

 

Julelva-Juovlajohka øvre 

 

Udefinert Behov for nærmere undersøkelser for å 

avklare vannkraftreguleringens innvirkning 

på miljøtilstanden i vannforekomsten 

 Vannkraft 

0423000030-4-C 

 

Vargvikholmen 

 

Moderat Behov for overvåkning av eventuelle utslipp 

fra nedlagt kommunal avfallsfylling 

235-62743-L Navnløs innsjø ved 

Vággecearru 

Moderat Forsuring er årsak til moderat tilstand. 

Uavklart påvirkning og behov for oppfølgende 

undersøkelser.  

234-772-R 

 

Oalgejohka nedre 

 

Udefinert Behov for nærmere undersøkelser av om 

vannforsyningsanlegg utgjør vandringshinder 

for fisk.  

234-61570-L 

 

Golggutjavri Moderat Årsak til høye arsenikk og kobberverdier 

uavklart. 

234-498-R 

 

Čabmajohka 

 

Moderat Effekten av steinsetting ved Čabmajohka må 

undersøkes nærmere 

234-924-R  Bajit Hoašširjohka Moderat Behov for fiskeundersøkelse oppstrøms for å 

vurdere potensiale ved utbedring av 

vandringshinder 

234-2286-L Máilejávri Udefinert Behov for nærmere undersøkelser av 

krigsmateriell som ble dumpet under 2. 

verdenskrig.  
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6. Eventuelle uenigheter 
Fylles inn ved behov. Beskriv eventuelle uenigheter mellom sektormyndigheter på lokalt, 

regionalt og nasjonalt nivå. 

Maks 1 side 

 

7. Virkemidler for å utløse tiltak i vannområdet 
 

Inngrep som utgjør fiskevandringshinder 

Fram til for om lag 10 år siden har det vært utført inngrep i vassdrag i forbindelse med 

veibygging og annen virksomhet som har medvirket til å hindre fiskens frie vandring. 

Tiltak kan ha vært utført med tillatelse fra plan- og bygningsmyndighetene og innenfor 

rammene av lovverket, men hatt en utilsiktet virkning i forhold til fisk. Når det nå er 

behov for å utbedre disse inngrepene, så mangler vassdragsmyndigheten/plan- og 

bygningsmyndigheten hjemler til å pålegge private grunneiere eller offentlige 

myndigheter utbedring. Det er videre heller ikke innført positive virkemidler som 

offentlige tilskudd til utbedring.  Dette er et særlig problem overfor private 

grunneiere/veieiere hvor det er behov for kostbare utbedringstiltak. Nytten for 

samfunnet er høy, men ikke nødvendigvis for grunneieren.   

 

8. Referanser 

 
NVE, 2001. Vandringshindre for fisk i Tanaelvas sideelver- og bekker, konsekvenser av 

veibygging.  NVE rapport 2001-3.  

NVE,  2004. Vandringshindre for fisk i Tanaelva sideelver- og bekker. NVE rapport 2004-

01. Nordnorske ferksvannsbiologer, Sortland.  

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål for Tana vannområde (2016-2021) 

Internett ressurser: 

www.vannportalen.no/finnmark  (se under Tana vannområde) 

http://vann-nett.nve.no/portal 

 

Merknad [AKM5]: Eventuelle 
uenigheter som oppstår i 
vannområdeutvalget. Regionale 
uenigheter (kongekrabbe, lakselus, 
rømming) beskrives i regionalt 
dokument 

http://www.vannportalen.no/finnmark
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Vedlegg 
 

1: Tiltakstabell (utvidet versjon) i Excel.  

2: Referat fra møte om tiltak mot spredning av Gyrodactylus salaris, 25/9-13. 

Vannregion Finnmark.  

3 : Uttalelse fra den norsk- finske grensevassdragskommisjon 2013. Forebygging av 

Gyrodactylus salaris.  
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22/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:
Vedtattsom innstilt.

Innstilling til vedtak:
Rovviltnemnda i region 8 godkjenner innkalling og sakliste til mote den 10.10.2013

23/13 Orienteringssaker
Nemnda orienterer om eventuelle aktiviteter siden forrige møte
Fred Johnsen orienterte om uttalelse fra Finnmark Fylkesting ang. endringer i
forvaltningsplan for rovvilt i region 8
Kort orientering fra Fylkesmannen i Finnmark
Kort orientering fra Fylkesmannen i Troms
Kort orientering fra Mattilsynet
Kort orientering fra Reindriftsforvaltningen
Kort orientering fra Statens naturoppsyn
Kort orientering fra Finnmark Bondelag

24/13 Referatsaker
Type Innhold Avs./Mot. Dato

Finnmark Bondelag —Endringer i forvaltningsplan for rovvilt i reg. 8 Finnmark Bondelag 29.8.2013
Gervasi 2013 Distance Criteria NINA Repport 965 NINA juni 2013
Innspill til arbeidsgruppe for overvåking av Bjørn —Rovdata FMFI 23.9.2013
Jervens atferd ved kadaver, NINA rapport 969 NINA juli 2013
Oppnevning av medlemmer til regionale rovviltnemnder etter Samet.. Sametinget 26.9.2013
Regional forvaltningsplan for rovvilt i region 8 —Miljødir. uttalelse Miljødirektoratet 11.9.2013
Uttalelse fra beitenæringa i Varanger ang endringer i forvaltningspla.. Beitenæringa Varanger 5.9.2013
Vedtak om kvote for lisensfelling av jerv i rovviltregion 7 —Nordlan.. Rovviltnemnda i reg. 7 13.8.2013

1 Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2013 Rovdata okt. 2013
Høring —Forskrift om tilskudd til driftsomstilling grunnet rovvilt Miljødirektoratet 12.8.2013
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25/13 Anmodning ovenfor rovviltnemnda om å endre foreslåtte
forvaltningsgrenser

Vedtak:
Sekretariatets innstilling vedtatt mot én stemme.

Sekretariatets innstilling til vedtak:
Foreslåtteforvaltningssoner er grundig utredet, det har ikke kommet til nye opplysninger
som tilsier at en endring iforvaltningssonene vil væreformålstjenlig jf rovviltnemndas
målsetting om åforvalte gaupe,jerv, bjorn og ulv presist på regionens bestandsmal
samtidig som hensynet til næringsutovelse og andre samfunnsinteresser ivaretaspå best
mulig måte. Rovviltnemnda opprettholder.foreslåtte forvaltningsgrenser. Rovviltnemnda
har iforvaltningsplanen forklart hva den mener ang. uttak av rovvilt. Rovviltnemnda kan
ikke se at nasjonalparken på Varangerhalvoyasetter særegne begrensninger på jakt eller
skadefelling av rovvilt. Motorferdsel er lovregulert også ellers i unnark. Når det gjelder
egenandeler ved tilskudd tilforebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende
tiltak gjor rovviltnemnda oppmerksompå at det her kan sokes om midlerfra en begrenset
pott. Det er ingen rett på tilskudd. I kommentarer tilforskrift om tilskudd tilforebyggende
tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak gårfolgende frem: «Sokere som ikke
mottar tilskudd skal motta brev om avslag. I tilfeller der soker blir tildelt et mindre
tilskudd enn omsokt skal detteframgå av tilsagnet, og sokeren skal gis en begrunnelsefor
dette.» Rovviltnemnda vil ikke gjore endringer iforvaltningsplanen på bakgrunn av
innspill,fra horingsinstanser, som har kommet etter horingsrunden.

Alternativt forslag til vedtak ble fremmet:
A-området, for jerv og gaupe, sorfor Varangerfjorden tas ut, uten at dette blir erstattet av
nytt A-området. Begrunnelsenfor dette er at bestandsmålenefor gaupe ogjerv er nådd i
Finnmark Bestandene ligger over bestandsmålet. I tillegg til brevfra Finnmark bondelag
og til brevfra beitenæringa i Varangervises det til uttalelsefra Fylkestinget i Finnmark,
vedtatt mot to stemmer på mote den 9.10.2013, angående endringer iforvaltningsplanen
for rovvilt i region 8:

«Finnmark Fylkeskommune er bekymret over Rovviltnemndasforslag om å
opprette en ny A-sone for jerv og gaupe i Sor-Varanger og Tana kommune.

Vi er bekymretfor at et nytt A-område her ville sperre inne sauebondene i Neiden,
samt at dette området ville være en korridorfor jerv og gaupe nordover mot de store
beiteområdenepå Varangerhalvoya.

Finnmark Fylkeskommune mener det ikke er behovfor en ny gaupe- ogjervesone, da en
ligger over bestandsmåletfor både gaupe ogjerv iftlket. Konsekvensenefor sauehold
rundt Varangerfjorden kan ved en ny A-sone for jerv og gaupe bli vanskeligere.

Denforeslåtte nye A-sonen kan gjore det svært vanskeligfor forvaltninga å etterleve
nemndas mål om å ta ut rovvilt med skadepotensial og begrense rovdyrtapene i
beiteområdene.

FinnmarklYlkeskommune vil derfor anmode rovviltnemnda om å endre de overnevnte
punkter i,forvaltningsplanen.»
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Saksfremstilling
Rovviltnemnda har mottatt brev fra Finnmark Bondelag samt fra beitenæringa i Varanger
representert ved Nordre Varanger Bondelag, Vadsø Beitelag, Persfiord Beitelag, Klubbvik
Beitelag samt Finnmark Sau og Geit ang. endringer i forvaltningsplan for rovvilt i region 8. I
tillegg har rovviltnemndas medlemmer mottatt mange telefoner angående dette. Det dreier seg
om en A-sone for gaupe og jerv som i forvaltningsplanen som ble oversendt Miljødirektoratet
for uttalelse er foreslått opprettet sør for Varangerfjorden. Beitenæringas ønske er at denne
sonen gjøres til B-området for både gaupe og jerv.

Beitenæringa skriver at de ser med stor uro på at deres innspill vedrørende opprettelse av ny
A-sone for gaupe og jerv på sørsiden av Varangerfjorden ikke ble hensynstatt. De viser til at
en samlet næring i høringen gikk i mot en slik opprettelse. Beitenæringa frykter at dette vil
føre til store konsekvenser for saueholdet i Varanger- og Tanaområdet, og spesielt for
bøndene i Neiden. Beitenæringa anmoder ansvarlige politikkere i rovviltnemnda til å gå i mot
en opprettelse av ny A-sone for jerv og gaupe. Beitenæringa i Varanger gir sin fulle støtte til
Finnmark Bondelag sitt innspill ang. dette.

Finnmark Bondelag skriver følgende:
Finnmark Bondelag ser av protokollen fra Rovviltnemndas møte 8.8.13 at en revidert
utgave av forvaltningsplanen for rovvilt i region 8 er sendt Miljødirektoratet. Da det er
flere forhold ved planen som etter vårt skjønn ikke tar hensyn til beitenæringene finner vi
det riktig å be Rovviltnemnda om å endre dette.

Vår største bekymring er Rovviltnemndas forslag om å opprette en ny A-sone for jerv og
gaupe i Sør-Varanger og Tana kommune. Vi påpekte i vår høringsuttalelse at vi ikke så
nødvendigheten av denne nye sonen, da en har nådd bestandsmålet for jerv i fylket. Vi var
også bekymret for at et nytt A-område her ville sperre inne sauebøndene i Neiden, samt at
dette området ville være en korridor for jerv og gaupe nordover mot de store
beiteområdene på Varangerhalvøya. Flere høringsinstanser delte vårt syn på det nye A-
området. Rovviltnemnda mener at de har større mulighet til å gjøre skadeuttak i A-området,
og derfor kan begrense reintapene i kalvingsområdene. Rovviltnemnda mener
også at de ved å begrense det nye A-områdets areal i nord, har de tatt hensyn til
beiteområdene i nord gjennom en såkalt "buffersone".

Finnmark Bondelag mener at Rovviltnenmdas begrunnelse for å opprette denne nye A-sonen
er svak. Rovviltnemnda påpeker flere steder at det er vanskelig å ta ut spesielt jerv i den
ordinære jaktperioden. Det nevnte området har store bestander av både gaupe og jerv.
Området er derfor godt egnet for uttak gjennom ordinær jakt. Ved å opprette den nye A-
området reduserer en muligheten for å ta ut jerv under jakta. Finnmark Bondelag ser for
øvrig ikke behovet for en ny gaupe- og jervesone, da en ligger over bestandsmålet for både
gaupe og jerv i fylket.

Finnmark Bondelag mener også at Rovviltnemnda innfører denne nye sonen på et relativt
spinkelt forskningsgrunnlag. Rovviltnemndas vurdering da innspillene ble behandlet var at
nemnda ikke har tid til å avvente nye forskningsresultater. Dere mener også
kunnskapsgrunnlaget har vært svært godt, når de har fastsatt forvaltningsgrenser for
rovviltet. Etter det vi kjenner til er et forskningsprosjekt som understøtter teorien om at
jervens drapstakt på rein reduseres dersom gaupas byttedyr finnes i jervens område.

Finnrnark Bondelag har også vansker for å se at situasjonen for gaupe og jervebestanden er
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så akutt, at en ikke kan vente. Konsekvensene for saueholdet rundt Varangerfjorden vil ved
en ny A-sone for jerv og gaupe bli så fatale, at Rovviltnemnda vil vise et langt større
samfunnsansvar ved å skynde seg langsomt i denne saken.

Rovviltnemnda sier i forvaltningsplanen at husdyrene er en viktig samfunnsinteresse når
rovdyr kommer inn i beiteområdene. Finnmark Bondelag er enig i dette. Den foreslåtte nye
A-sonen vil imidlertid gjøre det svært vanskelig for forvaltninga å etterleve nemndas mål om
å ta ut rovvilt med skadepotensial og begrense rovdyrtapene i beiteområdene. Dette
med bakgrunn i de erfaringer som er gjort på Varangerhalvøya med store sauetap og
ekstraordinære uttak av jerv siden 2007. Nasjonalparken på Varangerhalvøya setter i tillegg
store begrensninger når det gjelder både jakt og skadefelling. Den såkalte "buffersonen" er
altfor liten til at rovviltet ikke vil vandre nordover, og er etter vårt skjønn er
skrivebordsteknisk tilpasning.

Finnmark Bondelag noterer seg at Rovviltnemnda ønsker å ta ut rovdyr som utgjør et
skadepotensiale i beiteområder, men at det i kapittelet om virkemidler tas forbehold om
gjennomføringa av dette. Her understrekes det at tilstedeværelsen av rovvilt i et område ikke
er tilstrekkelig for uttak. I rovviltforskriften heter det at det skal legges opp til en geografisk
differensiert forvaltning. I dette ligger det at en skal avveie og ivareta ulike hensyn på best
mulig måte og ofte vil det være slik at ikke alle interesser kan ivaretas i samme område eller
til samme tid. Finnmark Bondelag mener derfor at det innenfor
forskriften vil være rom for uttak av rovvilt som oppholder seg i beiteområdene i
beiteperioden, da dette er i et begrenset tidsrom.

Finnmark Bondelag ser i forvaltningsplanen at Rovviltnemnda støtter fylkesmannen praksis
med egenandeler ved investeringssøknader. Dette for å sikre at flere søknader kan
støttes. Finnmark Bondelag kan ikke se at det finnes hjemmel for dette i Forskrift om tilskudd
til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak. Vi forventer derfor at
denne praksisen opphører.

Finnmark Bondelag vil til slutt uttrykke skuffelse over Rovviltnemndas oppfølging av egne
løfter i forvaltningsplanen. I prosessen med revidering av forvaltningsplanen har flere
medlemmer av rovviltnemnda uttrykt nødvendigheten av at hensynet til beitenæringa vektes
tyngre i den nye forvaltningsplanen. Rovviltforliket fra 2011var også klar på at det
er et mål å få ned konfliktene mellom rovdyr og beitedyr, redusere tapene og bedre
dyrevelferden. Vi er av den oppfatning at til tross for enkelte virkemidler bidrar positivt til
større forutsigbarhet for beitenæringa, hensyntar ikke forvaltningsplanen som helhet
beitenæringas behov og interesser.

Finnmark Bondelag vil derfor henstille politikerne i rovviltnemnda om å endre de overnevnte
punkter i forvaltningsplanen. Det kan bidra til et lavere konfliktnivå og bedre
samarbeidsklima mellom forvaltning og beitenæring.

Sekretariatets vurdering
Sekretariatet tror ikke det å gjøre foreslått A-området for gaupe og jerv sør for
Varangerfjorden til B-ornrådet, på sikt vil kunne bidra til lavere konfliktnivå og bedre
samarbeidsklima, tvert i mot.
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Gaupe

I foreslått A-område sør for Varangerfjorden er bufferen mot viktige saubeiteområder liten,
problemet er at alternativene er dårligere. De reelle alternativene er

å vedta andre A-områder for gaupe, andre steder der gaupa er. Da kommer en ikke
utenom beiteområder for sau og/eller kalvingsland for rein.

å vedta A-områder for gaupe hvor det bare sporadisk er gaupe, alternativt så små A-
områder at ikke bestandsmålet kan nås og opprettholdes innen A-områdene. Noe som
ville ført til at bestandsmålet for gaupe måtte nås og opprettholdes i B-områdene.

Jerv
I Finnmark skal det være tre årlige ynglinger av jerv. A-området for jerv i Finnmark er i følge
historisk registrerte ynglinger (2007-2011) foreslått noe mindre enn det som er nødvendig for
å nå bestandsmålet innenfor A-området. Når en ser til tettheten av ynglinger i enkelte områder
i Troms, er det mulig at bestandsmålet også i Finnmark kunne blitt nådd innen mindre
områder, i så fall ville j ervens predasjonstrykk på tamme beitedyr blitt større i A-områdene.
Problemene med å komme ned på bestandsmålet for jerv har ikke sammenheng med store A-
områder, det gis lisensfellingskvoter og det foretas ekstraordinære uttak også i A-områdene.

Foreslått A-område sør for Varangerfjorden er et yngleområde for jerv, hvor det ikke er
kalvingsland for rein eller beiteområde for sau, dette gjør at jerv i dette området ikke kan
forventes å gjøre større skade på beitedyr enn jerv i øvrig foreslått A-område for jerv i
Finnmark. I den grad det ikke er direkte overlapp, er bufferen, mot kalvingsområder for rein
og beiteområder for sau, liten også ellers i foreslått A-område for jerv.

Jerv o au e i samme området
Rovviltnemnda skriver i Behandling av horingsuttalelser til revidertfbrvaltningsplan for
rovvilt i region 8 side 26 hvorfor nemnda ønsker jerv og gaupe i samme område:

Rovviltnemnda ser til dels tilforskning som viser atjerven kan utnytte gaupedrepte
kadaver, slik at den totale drapstakten går ned når gaupe ogjerv bruker samme området. Til
dels ser rovviltnemnda tilfordeler med å ha områder hvor det ikke er A-områder for verken
gaupe ellerjerv. Og til dels ser rovviltnemnda til at overlappende områder vil legge til rette
for en tydelig differensiertforvaltning jf rovviltforliket 2011. Rovviltnemnda skulle gjerne
hatt bedre dokumentasjon om konsekvenser ved å ha overlappenclesoner eller soner som ikke
overlapper, rovviltnemnda må imidlertidforvalte nå, vi kan ikke vente.

Finnmark bondelag skriver at rovviltnemnda bør skynde seg langsomt i denne saken,
sekretariatet mener rovviltnemnda har brukt den kunnskapen som er tilgjengelig for å flnne
forvaltningsområder hvor bestandsmålene kan nås og opprettholdes med minst mulig konflikt.
Sekretariatet mener det å gjøre B-område av området sør for Varangertjorden ville virket mot
sin hensikt.

Sekretariatet vil vise til at rovviltnemndas beslutning om forvaltningsområder er resultat av en
grundig prosess. Argumenter for denne beslutningen er å flnne både i foreslått
forvaltningsplan og i Behandling av horingsuttalelser til revidertforvaltningsplan for rovvilt i
region 8. Siden rovviltnemnda gjorde sin behandling har det ikke kommet nye relevante
opplysninger som rovviltnemnda ikke var kjent med. Sekretariatet vil vise til at forslagene til
forvaltningssone var en faglig bestilling fra rovviltnernnda, sekretariatet vil her gjengi deler av
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(begrunnelse for forvaltningsgrense bjørn er tatt ut) sak 4/12 fra rovviltnemndas møte den
30.1.2012:

Sak 4/12 Rullerin av forvaltnin s lanen, forsla til rense mellom A o B områder

Behandling: Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

Forslag til vedtak:

Forvaltningsgrense for bjørn:
Rovviltnemnda vedtarforslag alternativ iii i Troms, s 4og 5.fig. 1. i saksfremstillngen. En
del av A-området i Nord-Troms tas ut, A-området i Midt-Troms utvides.

Rovviltnemnda vedtarforslag alternativ liii Finnmark, s 4og 5.fig. 1. i saksfremstillingen.
En del av dagens A-område tas ut i Pasvik og et nytt A-område legges til i Anarjohka.

Forvaltningsgrense for jerv:
Rovviltnemnda vedtarforslag tilforvaltningsgrense for jerv ifigur 4, s.11 i saksfremlegget.
Forslaget medforer en mindrejustering av dagens grense i Sor-Troms og omfattende
endringer i Finnmark

Forvahningsgrense for gaupe:
Forvaltningsgrensafolger dagens grense i Tromsfra ftlkesgrensen mot Nordland til
Skibotn.
Derfrafolger grensen opp Skibotndalen tilforvaltningsgrensen for jerv ogfølger
jervegrensen tilftlkesgrensen mellom Troms og Finnmark. Derfrafolger
forvaltningsgrensen kommunegrensenfor Alta til Alta. Fra Alta folger grensa alternativ 1,
det sorlige alternativet i saksfremlegget s. 13,figur 5. Rovviltnemnda ber sekretariatet tegne
denne grensa slik at den blir lett å identifisere i terrengetfor jegere. Det legges opp til en
helhetlig behandling avforvaltningsplanen i et mote i nemndafar planen sendes utpå
horing.

Innstilling til vedtak:
Rovviltnemnda vedtarforeslåtte endringer iforvaltningssone for gaupe, jerv og bjorn.
Forvaltningsplanen oppdateres iforhold til dette og kan sendes utpå horing

Differensiert rovviltforvaltning i region 8 —forvaltningsgrenser

Torsdag 12. januar 2012 avholdt sekretariatet for rovviltnemnda et møte på Fylkeshuset i
Tromsø. Formålet med møtet var å evaluere grensene for differensiert rovviltforvaltning fra
forvaltningsplanen vedtatt 21.9.2007. Og dermed kunne fremme, for nemnda, et bestilt forslag
til eventuelle justeringer av forvaltningssonene. Sekretariatet anser at de justeringsforslag som
foreligger vil bidra til at bestandene lettere kan forvaltes ned-/opp- til de eksakte bestandsmål.
Og at konfliktnivået med beitenæring og andre samfunnsinteresser, hele regionen sett under
ett, vil reduseres dog på langt nær opphøre.

Møtedeltagere 12. januar var Magne Asheim (SNO Finnmark), Anders Bals
(Reindriftsforvaltningen), Heidi Marie Gabler (FM i Troms), Thomas Johansen (SNO Troms),
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John Ivar Larsen (Leve i Naturen), Erlend Winje (Leve i Naturen), Geir Østereng (FM i
Finnmark) og Andreas Røsæg (FM i Troms).

Videre følger sekretariatets betraktninger om forvaltningsgrensene for rovvilt i region 8.

Forvaltningsgrense jerv
Sekretariatet foreslår justeringer av forvaltningsgrense for jerv, en justering sør i Troms, og
omfattende endringer i Finnmark (Figur 4).

Fl mårku

nnmar

Trorns

Figur 4. Området som er skravert gult tilrås som forvaltningsområde for jerv

Jerv i Troms
Sekretariatet tilrår å avkorte A-området for jerv sør i Troms til å starte likt med
forvaltningsgrensen for bjørn i sør, men fortsette stien mot Sørmo der bjørnegrensen tar
østover. Så følger grensen veien fra Sørmo til den gamle forvaltningsgrensen ved Setermoen.

Bestandsmålet for jerv i Troms er syv ynglinger. I 2011 ble det innenfor A-området i Målselv
og Balsfjord dokumentert/antatt ni ynglinger. På grensen mellom A- og B-området i
Nordreisa og Storfjord ble det i 2011 dokumentert to ynglinger. Jervebestanden innenfor A-
området i Troms er vesentlig over bestandsmålet. Størrelsen på forvaltningssone A kan derfor
reduseres uten at det går ut over muligheten til å oppretthode og forvalte jervebestanden
innenfor A-området. Det er ikke registrert ynglinger i denne sørlige delen av A-området.
Forslaget vil skape en større buffer fra viktige beiteområder for sau i Sør-Troms, og det vil
kunne avlaste saue-besetninger i Bardudalen. Området som forslås endret til B-område er
viktig beiteområde for Gielas reinbeitedistrikt. de har et stort rovviltpress fra før.

Jerv i Finnmark —sydlig grense
Forvaltningsgrensen for jerv bør legges med sørlig grense til riksvei 93 mellom Kautokeino
og Finlands grense, langs rv. 93 fra Kautokeino til veikryss til RV 92 ved Gievdneguoika, Fra
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Gievdneguoika langs RV 92 til rundkjøring i Karasjok, og videre langs E6 fra Karasjok
sentrum langs E6 til Iccemhasnjarga og rett linje herfra til Finlandsgrense rett øst for
Iccemnjarga.

Forvaltnin ssone for Jerv
Dagens forvaltningssone for jerv, foreslås endret ved at denne reduseres i sør for rv.92 og øst
for rv.93 og tilføyes et område i nord —øst, sør for Varangerfjorden. Bakgrunnen for
utvidelsen i øst er forekomst av gaupe og jerv i området sør for Varangerfjorden med j evnlig
yngling av begge arter i området. Hittil har man kun et år oppnådd bestandsmålet innen A-
området for Jerv i Finnmark. Ved denne justeringen vil man oppnå bestandsmålet for jerv i A-
området minst like ofte som før, og sør for Varangerfjorden beiter ikke siidagruppene så tett
som i Anarjohka. Ved den løsningen vil færre siidagrupper ligge i området med yngling av
jerv.

Forvaltningsområdet som er foreslått er inkludert i alle tre forslag til forvaltningsområde for
gaupe. Forskning de siste årene har vist at jerven benytter kadaver etter andre rovdyr. Jamfør
målsetningen om å redusere konflikter og tap for beitenæringene innenfor de gitte
bestandsmål, vil sammenfall av forvaltningssoner for gaupe og jerv åpne for at jerven via
samspillet med gaupa og utnyttelse av kadaver som gaupa har drept, sannsynligvis ha en
lavere predasjonstakt enn om jerv i større grad må drepe rein selv. Jerven er en mindre
effektiv jeger enn gaupe, og angrep på rein medfører gjerne jaging med de konsekvenser dette
gir ved uro i beitet og eventuell sammenblandinger av reinsflokker ti1hørende ulike
siidagrupper om disse ligger tett vinterstid.

Områdebeskrivelse for forvaltnin sområde for •erv som foreslås tatt ut av forvaltnin s lan

Område I
1)området sør for Riksvei mellom Karasjok, Gievdnegoika, Kautokeino til Finlands grense tas
ut av forvaltningsområdet for jerv på bakgrunn av tett konsentrasjon av rein på vinterbeite i
dette området. I dette området er det kun en ynglelokalitet for jerv. Denne ligger svært
ugunstig til på grensen av fire vintersiidagrupper. Jaging og uro forårsaket av jerv medfører
sammenblanding og problemer for reindrifta sør og sørøst for Helligskogen. Jerv krysser
grensa mellom Norge og Finland i området fra Karigasniemi til Angeli. Det er her
fiellområder med jervelokaliteter på finsk side. Sør og vest for Angeli langs finskegrensa er
det ikke noen tett etablert bestand av jerv. En tydelig konsekvent forvaltning her vil medføre
at en jervebestand ikke får etablere seg fast i området.

Område som foreslås la t til da ens forvaltnin sområde II som erstatnin for område som
tas ut (I).


II) Området sør for Varangerfjorden bør vurderes tatt med i forvaltningsområdet for jerv for å
kunne nå målet i A-området. Her har det vært minimum en jerveyngling årlig i de siste årene,
i tillegg har det vært en yngling av gaupe annethvert år de siste årene, og i 2009 var det to
gaupeynglinger. Med hensyn til forekomst av både gaupe og jerv i dag, uten at dette er i
umiddelbar nærhet av sauebeiteområder og kalvingsområder for rein, egner området seg.
Området er svært kupert og er godt habitat for jerv og gaupe med forekomst av begge arter
med hensyn til genetisk utveksling med jerv på finsk side av grensen. Området vil ligge i
tilknytning til bestanden i Tanadalen og dagens A-område ikke langt fra en fjellkjede på
østsiden av Tanadalen på finsk side av grensa fra Nuorgam til Utsjoki. Området vil bidra til
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genetisk utveksling med Finland, som har en jervebestand i Lappland (mot norsk grense fra
Nuorgam —Angeli) ved Inari med genetiske egenskaper (allel) som hittil ikke er registrert i
den norske bestanden. I Finland forvaltes jerven annerledes enn i Norge ved at det ikke er
åpnet for jakt, og bestanden estimeres ved at kun deler av utbredelsesområdet overvåkes årlig.
Konsekvenser: Ved målsetning om inntil 3 årlige ynglinger i A —området for jerv, samtidig
med mål om at forvaltningsområdet overlapper med forvaltningsområdet for gaupe egner
sørsiden av Varangerfjorden seg bedre enn Anarjohka, hvor det ikke har vært registrert
ynglinger av gaupe og gaupebestanden regnes som liten og nyetablering vil være uheldig.
Området sør for Varangerfjorden er vinterbeite for reinbeitedistrikt 7, 6, og sommer/høstbeite
for reinbeitedistrikt 4/5b. Distrikt 6 som har vinterbeite på størst andel av området har de siste
årene benyttet området fra midten av november —april. Vinterstid er tap til rovvilt enklere å
dokumentere for reineier mht. å kunne få erstatning relatert til omfanget av tap til rovvilt da
kadaver har lengre nedbrytningstid vinterstid enn sommertid.

Områdebeskrivelse II
I vest avgrenset av Tanaelva fra skippagurra til Nuorgam ved finskegrensa, avgrenset i
nordvest av E6 mellom Skiippagurra og Varangerbotn, avgrenset av E6 fra Varangerbotn til
Karlebotn, og videre avgrenset i nord langs Varangerfjorden til Bugøyfjord, videre avgrenset i
nord av Klokkerelva til E6, langs E 6 til Neidenelva, og fra brua i Neiden til Finsk grense
langs veien. I sør avgrenset av finskegrensa.

Bestandsoppnåelse i dag i Finnmark i A - området med foreslått forvaltningsområde

År 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
7 7 8 8 9 9 0 0 1 1

AB AB A B A B AB

I dag 3 8 2 3 3 2 1 5 1 5

Fores1 2 9 2 3 2 3 2 4 2 4
ått

Tabell 1. Oversikt over antall registrerte jerveynglinger i perioden 2007 til og med 2011 i
dagens A- og B- områder, sammenliknet med antallet ynglinger i nytt foreslått
forvaltningsområde A og B.

Forvaltningsområde Jerv
Jfr, tabellen ville bestandsmålet i A-området i perioden 2007 - 2011 vært høyere i to år
(2010,2011) i foreslått nytt forvaltningsområde sammenliknet med dagens
forvaltningsområde. Antall ynglinger for alternativene ville vært likt i et år (2008) og det ville
vært færre ynglinger i nytt, enn i gammelt forvaltningsområde i to år (2007,2009).

Forvaltningsgrense gaupe
Sekretariatet foreslår at forvaltningsgrensen for gaupe i Troms opprettholdes, mens det legges
frem tre helt nye alternativer for nye forvaltningsgrenser i Finnmark (Figur 5, 6, og 7) med
bakgrunn i at man anbefaler å slå sammen forvaltningsområdene for jerv og gaupe. Det
anbefales at man forsøker å begrense antallet reinbeitedistrikter med kalvingsområder og
sauebeiteområder i forvaltningssonen for gaupe. Alle tre alternativer overlapper helt med
alternativet som er anbefalt som ny jervesone.
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Sekretariatet anbefaler Nord - Øst (III) alternativet på bakgrunn av at sauebeiteområdene i
Alta vil komme utenfor forvaltningssonen for gaupe, og alternativet vil ikke omfatte flere
kalvingsområder for rein enn dagens sone.

Gaupe i Troms
Bestandsmålet for gaupe i Troms er seks familiegrupper. De siste tre årene har det vært
gjennomsnittlig seks ynglinger innenfor A-området i Troms. I 2011 var det 5,5 ynglinger der
en yngling var på grensen mot Nordland og derfor deles med region 7 i Nordland.

For å ha grunnlag for å opprettholde bestandsmålet for gaupe i A området bør A området ikke
reduseres når forvaltningsplanen rulleres. En reduksjon av A-området kan føre til at antall
ynglinger her blir lavere enn bestandsmålet for Troms og kan før til at nemnda mister
myndighet til å fastsette kvoter for lisensjakt.

Grense mellom A- og B-område for gaupe i Troms bør derfor ikke endres. Nemnda bør
vurdere å spesifisere en del av kvota for lisensfelling i A-område til Nord-Troms, der tap av
rein til gaupe er stort.

Gaupe i Finnmark

Forslag til Forvaltningsområder for gaupe - 3 alternativer
Alle tre forslag til forvaltningsområder for gaupe inkluderer nytt forslag til
forvaltningsområde for jerv som basis mht. sammenfallende forvaltningsområder for gaupe og
jerv. Gaupa i nord har store revirer som betinger store forvaltningsområder. Foreløpige
resultater i Scandlynxprosjektet tilsier også at en relativt mindre andel av de voksne
gaupetispene yngler årlig til tross for at de er i reproduktiv alder. Områdene sør for Karasjok
og øst for Kautokeino, avgrenset i nord av riksveien mellom de to stedene vil være dårlig
egnet som forvaltningsområde for gaupe, da det er høy tetthet av rein i området vinterstid og
forøvrige arealer med gaupebestand i dag er sannsynligvis er stort nok, sett i lys av mål om
fire ynglinger i Finnmark. Høy tetthet av rein vil sannsynligvis ha gitt en høy predasjonstakt
vinterstid på rein. Dagens forvaltningsområde omfatter mange kalvingsområder for rein og
saubeiteområder. Om mulig bør antallet slike sårbare områder for beitenæringene i størst
mulig grad holdes utenfor forvaltningsområdet. En rekke sauebønder har totaltap over 20 %
av sau og lam i snitt. I 2011 sendt Mattilsynet ut varsel om beitenekt til besetninger store tap,
dvs, tap omkring 20 % og over. I lys av rovviltforliket i juni 2011 vil Mattilsynet avvente
resultatene av dette før man reelt vurderer beitenekt til slike besetninger.
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nnrtiårku

Finnmar

Tro

Figur 5. Sørlig alternativ (I). Forvaltningsområde for gaupe skravert i gult

Fihnmårku

Finnrnårk

Figur 6. Nordvestlig alternativ (II). Forvaltningsområdet for gaupe skravert i gult
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F,1 årku

nnmar

Troms,

Figur 7. Nordøstlig alternativ (III). Forvaltningsornrådet for gaupe skravert i gult

Tabell 2. Viser oversikt over antallet registrerte familiegrupper av gaupe for jakt det
enkelte år i perioden 2007 —2011 i Finnmark som ble registrert innenfor dagens A- og B
område, sammenliknet med antallet ynglinger det ville ha vært i samme perioden i de
tre foreslåtte alternativene for A-områder. Snitt viser gjennomsnitt i hele perioden 2007
—2001, o snitt i arantes an ir 'ennomsnitt de tre siste år. .




År 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Snitt Snitt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A




0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 07-11




7 7 8 8 9 9 0 0 1 1 (09-11)




AB AB AB A B AB

I dag* 3 2 3 2 1 4 3 3 3 3 2,6 (2,3) 2,8

Alt. 3 2 2 3 2 3 4 2 5 1 3,2 (3,7) 2,2
(1)* S









(2) 2 3 4 1 4 1 4 2 4 2 3,6 (4) 1,8
NW









(3) 3 2 2 3 2 3 4 2 4 2 3 (3,3) 2,4
NØ
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Tabell 3. Oversikt over antallet sauebeiteområder og kalvingsområder for rein som
ligger innenfor dagens forvaltningsområde for gaupe, sammenliknet med de tre nye
alternativenes for A- og B områder og deres overlapp med sauebeiteområder og
reinbeitedistrikter med kalvin sområder for rein.
Reinbeitedistrikt Dagens Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3




Forvaltningssone Lengst sør Nord-vest Nord-øst




Reinbeitedistrikter
og




Sauebeiteområder




Reinbeitedistrikt




13 x delvis




X
14 —helårsdistrikt x




X
14A x X




X
Reinbeitedistrikt16




Vuorji siida X X x X
Njeiddan siida X X x X
Lahtin siida X X x X
Skaiddeduottar
siida
Ravdol siida
Jahkenjarga siida
Skuohtanjarga
siida

X delvis x
x
x
x
x
x

x

Marrenjarga siida





Boalotn'ar a siida





23 X —deler delvis X X
22 X x X




41 X x X




26 X x X




32




X X X
33




X X X
34




X X X
27




X X X
Sauebeiteområder*





Porsanger:





Børselv x X




X
Lakselv/Brennelv x X




X
Indre Billefjord




X




Oldernes x x




Alta:





Korsfjord x X X




Rafsbotn x X X




Transfarelv x X X




Kåfjord x X X




Talvik x X x




*Med drift i 2011 *x —mulig sonen bor inkludere Stabbursdalen i Porsanger med
ytterligere et gaupetispeterritorium, for at arealet blir stort nok til at man skal kunne nå
bestandsmålet.
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Forvaltnin ssone for Gau e - len st sør alternativet
Dette er alternativet som er nærmest dagens forvaltningssone. Alternativet overlapper med
mange sauebeiteområder i Alta, og kalvingsområder på kysten, samt vil også overlappe med
kalvingsområdene nord-vest for Kautokeino.

Forvaltnin ssone for Gau e - A i Nordvest Alta o Porsan erhalvø a
Dette er alternativet som ville ha gitt flest ynglinger i A-området i perioden 2007-2011, og
også i perioden 2009-2011. Altemativet omfatter imidlertid relativt mange kalvingsområder i
reinbeitedistrikt 16 samt sauebeite i billefjord og hele sauebeiteområdet i Alta. Alternativet
omfatter ikke sauebeiteområdene i Lakselv/ Brennelv eller reinbeitedistrikt 13, 14 og 14 A fra
forvaltningsområdet. Overlapper med kalvingsområdene nord-vest for Kautokeino.

Forvaltnin ssone for Gau e - A i Nordøst Sværholdt If ord Nordkinn

Dette altemativet vil sannsynligvis gi minst konflikter relatert til sauebeiteområder ved at
sauebeiteområdene og flere kalvingsområder (rbd. 26, 22, 23 i Alta) som i dag ligger
innenfor sonen havner utenfor forvaltningsområdet, samt sauebeiteområdet i Billefjord er
utenfor. Til gjengjeld kommer kalvingsområder til rbd. 32, 33, 34 og 27 helt eller delvis
innenfor sonen. Det må vurderes om Stabbursdalen i Porsanger kommune bør være en del av
denne sonen for å sikre nok gaupetispeterritorier sett i forhold til mål om 4 tisper i følge med
unger årlig innen sonen. Konflikten relatert til sau på utmarksbeite i Alta kan slik reduseres,
befolkningsmengden i Alta sannsynliggjør også at man i dette området kan lykkes med å
holde gaupestammen på et lavt nivå via ordinær jakt.

26/13 Rovviltnemnda tar stilling til Miljodirektoratets uttalelse til
forvaltningsplanen

Vedtak
Vedtatt som innstilt.

Innstilling til vedtak
Rovviltnemnda gjorfolgende endringer iforvaltningsplan for rovvilt:
Rovviltnemnda presiserer i kapittel 3.2 at det er rovviltforskriften som avgjor
myndighetsforhold og hjemler virkemiddelbruk i norsk rovviltforvaltning, herunder
rovviltnemndenes ansvar. Rovviltnemnda skriver i kapittel 4.1 at «alle meldinger om ulv i
region 8folges systematisk opp av Statens Naturoppsyn».

Utover dette vil ikke rovviltnemndaforeta endringer iforvaltningsplanen. Rovviltnemnda
tar Miljodirektoratets uttalelse til orientering, og legger denne utpåftlkesmennenes
respektive nettsider som vedlegg tilforvaltningsplanen.

Saksfremstilling
Rovviltnemnda viser til Miljødirektoratets uttalelse datert 11.9.2013 (vedlagt).

Miljødirektoratet anbefaler rovviltnemnda å gjøre strukturelle endringer i planen, slik at lesere
og brukere lett fmner og forstår rovviltnemndas prioriteringer. Sekretariatet ser at planen er
omfattende. Dette har gjentatte ganger vært et tema i prosessen med forvaltningsplanen.
Rovviltnernnda ønsket å samle det viktigste om rovviltforvaltning i region 8 i ett dokument,

15



uten å måtte henvise til mange vedlegg. Kapittel 3 sier hvilke rammer rovviltnemnda må
forholde seg til, kapittel 4 gir et bilde på bestandsutviklingen for fredet rovvilt, kapittel 5 og 6
sier noe om utviklingen i beitenæringene, og rovviltets rolle i denne utviklingen. Kapittel 7
drøfter utfordringer med den todelte målsettingen. Kapittel 8 evaluerer rovviltnemndas arbeid
frem til i dag, og det er her kursen videre settes. Det er i kapittel 9 rovviltnemnda sier hva de
vil oppnå med sin forvaltning, hvilke strategier den har for å komme dit, samt hvilke
virkemidler rovviltnemnda vil bruke. I kapittel 10 gjør rovviltnemnda rede for endringer
nemnda ønsker å arbeide mot, men som ikke per i dag er innenfor rovviltnemndas rammer. I
kapittel 11 viser rovviltnemnda sine avveininger ved valg av forvaltningsgrenser for rovvilt. I
kapittel 12 viser rovviltnemnda kort til relevant forskning.

Direktoratet bemerker at det er rovviltforskriften som avgjør myndighetsforhold og hjemler
virkemiddelbruk i norsk rovviltforvaltning, herunder rovviltnemndenes ansvar. Etter
direktoratets syn vil det være en fordel om dette kommer tydelig frem under kapittel 3.2.
Nasjonale rammer og bestandsmål. Sekretariatet er enig i at dette bør presiseres, og foreslår å
gjøre presiseringen som direktoratet ønsker.

Miljødirektoratet mener kapittel 10 ikke bør inngå i forvaltningsplanen, men heller legges ved
som et vedlegg til planen. Dette da kapittelet beskriver hvilke rammer rovviltnemnda ønsker å
jobbe politisk for å endre, og ikke hvilke rammer rovviltnemnda har å forholde seg til i dag.
Sekretariatet er ikke enig i Miljødirektoratet her. Rovviltnemnda er en politisk nemnd som
skal jobbe for å løse sine oppgaver på en best mulig måte. Når rovviltnemnda mener den best
kan løse sine oppgaver gjennom endringer i forvaltningssystemet, da bør nemnda i
forvaltningsplanen vise til hvilke endringer den vil jobbe for, det er å spille med åpne kort, og
vil bidra til større forståelse.

Miljødirektoratet mener ut fra et faglig ståsted at man er tjent med å fortsatt innlemme det A-
området for bjørn som er foreslått tatt ut i Pasvik i Sør-Varanger. Dette fordi det er snakk om
et binneområde, og det vil ta lang tid å «flytte» et område med binner. Sekretariatet viser til at
rovviltnemnda i denne planen gjennomgående har forsøkt å unngå tettbebyggelse i A-
områdene for bjørn. Dette er det argumentert for både i forvaltningsplanen og i Behandling av
horingsuttalelser til revidert forvaltningsplan for rovvilt i region 8. Sekretariatet vil ikke
anbefale å gjøre endringer i forvaltningsområdene nå etter at rovviltnemnda har behandlet
høringsuttalelsene.

Miljødirektoratet skriver: Direktoratet ser at en rekke forebyggende og konfliktdempende
tiltak er beskrevet ifbrvaltningsplanen. Rovviltnemnda bor imidlertid vise de ulike tiltakene
vil bli prioritert, ikke minst i områder der en i overskuelig framtid må forvente faste bestander
av rovvilt. Sekretariatet mener rovviltnemnda gjennom overordnet målsetting og delmål og
strategier har vist tydelig hvor rovviltnemnda ønsker å komme. I kapittel 9.3 har
rovviltnemnda vist til mange ulike virkemidler de vil fordele midlene mellom på en slik måte
at de gir best mulig måloppnåelse. Rovviltnemnda skriver blant annet at det jobbes med å
involvere beitelagene sterkere i prioriteringen av midler til tidlig nedsanking.

Miljødirektoratet presiserer at alle meldinger om ulv i region 8 følges systematisk opp av
Statens naturoppsyn. Sekretariatet vil legge dette til i kapittel 4.1.

Miljødirektoratet viser til at det er resultatene fra det nasjonale overvåkingsprogrammet som
skal ligge til grunn for forvaltning av rovvilt, og at det å presentere andre, ikke vitenskapelig
forankrede måter å beregne antallet ynglinger på, kun bidrar til å skape konflikt rundt
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bestandstallene. Sekretariatet mener det i forvaltningsplanen går tydelig frem hvilke metode
som avgjør hvilken beregningsmetode som avgjør om bestanden er på bestandsmålet eller
ikke.

Miljødirektoratet skriver at det blir feil å omregne bestandsmålet fra antall årlige ynglinger til
antall individer, basert på kjente forholdstall i en kjent og stabil bestand. Dette da
bestandsmålet i rovviltforskriften er satt i antall ynglinger og ikke i antall individer.
Sekretariatet viser til at vi ofte får spørsmål om hvor mange individer disse ynglingene
tilsvarer. Det er også nødvendig å regne om til individer når en gir kvote for
lisensfelling/kvotejakt eller kvote for skadefellingstillatelser.

27/13 Rovviltnemnda avgjør om forvaltningsplanen skal vedtas

Vedtak
Sekretariatets innstilling vedtatt mot én stemme.

Sekretariatets innstilling til vedtak
Rovviltnemnda vedtarforvaltningsplan for rovvilt i region 8, ingen endringer ifbrhold til
utkast lagtfrem på motet.

Alternativt forslag til vedtak ble fremmet:
Rovviltnemnda vedtarfremlagt forvaltningsplan, men medfolgende endring:

A-området, for jerv og gaupe, sorfor Varangerfjorden tas ut, uten at dette blir
erstattet av nytt A-området.

28/13 Hvilken reell makt har rovviltnemnda?

Det legges ikke frem saksinnstilling for denne saken. Temaet var også oppe på møte mellom
rovviltnemndsledere på Gardermoen 1.10.2013. Leder av nemnda orienterer om møtet som
var på Gardermoen. Saken diskuteres i rovviltnemnda. Nemnda vil komme tilbake til denne
saken i senere møte.
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