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1. Innledning

Detteplanprogrammetangirdenvidereplanprosessenfor arbeidetmedKommunedelplanfor
naturmangfoldeti Tanakommune. Arbeideter del av et nasjonaltprosjektfinansiert gjennom
Miljødirektoratet.Bakgrunnenfor pilotprosjekteter St.meld.14 (2015-16)Natur for livet der
detstårfølgende:

«Regjeringenønskerå leggetil rette for at kommunenekan økesin kompetanseom
naturmangfold. Regjeringen foreslår at dette skal skje gjennom et godt
kunnskapsgrunnlag og økt veiledning, og gjennom et pilotprosjekt om
kommunedelplanerfor naturmangfold.I dettepilotprosjektetvil detbli lagt vektpå de
verdiene som naturmangfoldet representerer i nasjonal, regional og lokal
sammenheng.»

Tanakommunehari planstrategienfra 2012sagtat kommunenønskerå utarbeideenPlan for
sikring av naturmangfoldeti Tanakommune,og at dettearbeidetvil bli prioritert i perioden
2015-19.

2. Formålet med planleggingen

Hovedmåletmedkommunedelplanenfor naturmangfolder å få ensamletoversiktoghelhetlig
kartframstillingav naturmangfoldetav nasjonal,regionalog lokal verdi i Tana.Dettevil være
et viktig beslutningsgrunnlagog gi størreforutsigbarheti enkeltsaker.Samtidiger detviktige
delmålat kommunensomledd i arbeidetskal få økt kompetanseom naturmangfoldet,og at
arbeidetmedå bevarenaturmangfoldeti kommunenskal bli bedrelokalt forankret.

3. Lovverk
Naturmangfoldlovenerdensentraleloveni forhold til forvaltningavnaturmangfoldeti Norge.
Den gir rammenefor bruk av naturtyperog økosystemer, og for forvaltningenav arter,
naturtyperogverneområder.Lovenharsomformål

«at naturen med dens biologiske, landskapsmessigeog geologiskemangfold og
økologiskeprosessertas vare på ved bærekraftigbruk og vern, ogsåslik at den gir
grunnlagfor menneskenesvirksomhet,kultur, helseog trivsel,nå og i fremtiden,også
somgrunnlagfor samiskkultur.»

Plan- og bygningslovenskapittel 11 gir rammenefor saksbehandlingenog innholdet i
kommuneplanerog delplaner.Kravetom et planprogram for kommuneplanerog delplanerer
gitt i plan-ogbygningslovens§§ 11-13og 4-1.De relevanteutdrageneer:

”For alle regionaleplaner og kommuneplaner(…), skal det somledd i varsling av
planoppstartutarbeideset planprogramsomgrunnlagfor planarbeidet.(…)

Planprogrammetskal gjøre rede for formålet medplanarbeidet,planprosessenmed
frister ogdeltakere,oppleggetfor medvirkning,spesielti forhold til gruppersomantas
å bli særligberørt,hvilkealternativersomvil bli vurdert og behovetfor utredninger.
Forslag til planprogramsendespå høring og leggesut til offentlig ettersynsamtidig
medvarslingavplanoppstart.”
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4. Planområdet
PlanområdetomfatterheleTanakommune.

Figur 1: Kart somviseravgrensingenavplanområdet,Tanakommune.

5. Status for naturmangfoldet i Tana kommune
I Tanakommuneerdet6 områdersomervernetetternaturloven(nånaturmangfoldloven)som
naturreservat.Det gjelder:Tanamunningen,Vestertana,Ovddaldasvárri,Hárrejohka/Harrelv,
Julelvdalenog Háná/Hana. Detteer områdermedsærlige naturverdier.Det sammegjelder
laksestammenei Tanavassdraget.Hittil hardetblitt identifisertnærmere30genetiskebestander
av laksi vassdraget.Disselaksestammeneharenenormverdi.

Detergjennomførtnaturtypekartleggingi Tanakommunei 2 omganger,og detersomresultat
av dette registrert 101 naturtyperav nasjonalog regional verdi i Naturbase.I artskart i
Artsdatabankenerregistreringeravenkeltarterkartfestetspredtrundti helekommunen.I tillegg
har fylkesmannensmiljøvernavdelinginformasjonom særlig sårbarearter som er unntatt
offentlighet.

6. Planarbeidet
Hoveddelenav planarbeidetbeståri å kartfestede viktigste områdenefor naturmangfoldi
kommunen,basertpå eksisterendeinformasjon.Datafra naturbaseog artsdatabankenvil bli
gjennomgått og supplert med opplysninger fra Tromsø museum, andre fagmiljøer og
lokalbefolkningen.Informasjonenvil bli framstilt i et digitalt plankart.

Tana kommunehar i samarbeidmed den regionalemiljøforvaltningeni Lapland,Finland,
(ELY-keskus,Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus) søktom midler til et felles interreg-
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prosjektder et av delprosjektenedreiersegom naturmangfold.Bakgrunnenfor prosjekteter
behovetfor et bedrekunnskapsgrunnlagfor å ivareta naturmangfoldetlangsTanavassdraget,
og sikre størreforutsigbarheti enkeltsaksbehandling etter bl.a. plan- og bygningslovenog
jordloven. Eventuelleresultaterfra Interreg-prosjektet om naturmangfoldvil bli integrert i
kommunedelplanen.

I Interreg-prosjekteter flommarksmiljøeneogelveørenei vassdragetsærligefokusområder,og
deter aktueltå gjennomføresystematiskkartlegging for å identifiserelokaliteterav prioriterte
arter og arter av forvaltningsmessiginteresse.På norskside er det særligelvesandjeger,de
østligeplanteartenerussekvekeogrussefrøstjerne,Finnmarkskveke,soppogrødlistafuglearter
someraktuellefor nærmerekartleggingi detteprosjektet.

7. Planprosess

7.1Tidsplan
Tanakommuneserfor segfølgendetidsplanfor planprosessen:

2016 2017

M/A Milepæleller aktivitet/ oppgave Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

M1 Kontrakt for oppdragom FOU

Politiskvedtak

M2 Planoppstart

Åpentinformasjonsmøte

M3 Fastsettingavplanprogram

M4 Utarbeideplanforslag

M5 Offentlig ettersyn

Åpentinformasjonsmøte

M6 Sluttbehandling

M7
Avslutting av prosjektet/
Rapportering

7.2Intern organisering
Rådmannen er ansvarlig for arbeidet, som organiseres og gjennomføres av
Utviklingsavdelingen.Formannskapetbehandlerplanen i ulike faserog orienteresi forhold til
planarbeidet.Kommunestyretsluttbehandlerdelplanen.

7.3Medvirkning
Ved planoppstartkunngjøresenmeldingpåkommunenshjemmesiderog i de3 lokalavisene.
Alle aktuellegrunneiere,bygdelagog andrerelevante lag og foreningervil få særskiltvarsel
omplanarbeidet,medinvitasjontil detåpneinformasjonsmøtet.Kommunenvil ogsåforsøkeå
få omtaleavprosjekteti lokalavisene.
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Fylkesmannensmiljøvernavdelingvil væreensentralinstansi arbeidet,og kontakter allerede
opprettet.Miljøvernavdelingenvil bidramedaltmaterialesomertilgjengelig,samtmedfaglige
rådogveiledning.

Kommunenvil ogsåkontakteTromsømuseumog andreaktuelle fagmiljøersomkantenkeså
hainformasjonom naturmangfoldeti Tana.

Deltaker/ målgruppe Planaktivitet Tidspunkt
Alle innbyggere i
kommunen

Informasjon om planprosessenog
planprogrammetpåhjemmesidenetil
kommunen

August/
september2016

Alle bygdelagog andre
relevantelag/ foreninger
i kommunen

Brev med informasjon om plan-
oppstartog høring av planprogram
medforespørselom innspill.

---- ” -----

Fylkesmannenog andre
høringsparter

Varselom planoppstartog høringav
planprogram

---- ” -----

Aktuellegrunneiere Eiereav arealavstorverdi kontaktes
direkte.

September/
Oktober2016

Fylkesmannen Drøfting av planinnhold og
formidling av data

Oktober/
november2016

Alle innbyggere i
kommunen

Åpentinformasjonsmøte/folkemøte November2016

Tromsø museum og
andreaktuellefagmiljø

Kartlegging av eksisterende
informasjon

November2016–
mars2017

Aktuelle grunneiere,
bygdelag og andre
relevantelag/ foreninger
i kommunen

Brev med informasjonom offentlig
ettersynog mulighetenfor å komme
medinnspill

Mai 2017

Alle innbyggere i
kommunen

Informasjonom offentlig ettersynpå
hjemmesidenetil kommunen

Mai 2017

---- ” ----- Folkemøte under det offentlige
ettersynet

Mai, juni el.
august2017


