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Spørsmål og svar på oppsummeringsmøte om Interreg 1, 19. Nov. 2019. 
 

Avløp  

Spørsmål: Er det tatt høyde for at at det bygges nytt renseanlegg på Tana bru i 

kommunale gebyr?  

Svar (Solveig Therese Halonen, Tana kommune): Ja, det er tatt høyde for det i 

kommunale gebyr.  

Fiskeregister 

Spørsmål: Ser man forskjel på harr og andre fiskearter ved sonartelling?  

Svar (Narve S. Johansen, Tanavassdragets fiskeforvaltning-TF): Nei, ikke i 

utgangspunktet, men man kan skille ut store stimer med harr pga størrelse og 

mengde. Det meste over 35 cm er også laks. Man kan også sammenligne med fangst. 

I Ánárjohka kan man se forskjellig arter med videokamera. Der ble det filmet 1600 

laks, 350 pukkellaks og 400 ørret i år.  

Spørsmål: Er det planer for å legge inn mer data? 

Svar (Narve S. Johansen, TF) : Registeret vil bli fortløpende oppdatert, særlig med el-

fiskedata. 

MiljøDNA- pukkellaks 

Spørsmål: Er pukkellaksen en trussel mot laksen? 

Svar (Tiia H. Kalske, Fylkesmannen i Troms og Finnmark-FMTF): Det er for tidlig å 

konkludere om dette. 

Spørsmål: På 1970-tallet var det 2 år med mye pukkellaks. Spørsmålstiller sier at hans 

far da fikk pukkellaks daglig. Er det gjort registreringer for pukkellaksen fra da? 

Svar (Eero Niemilæ, LUKE): Topper på med pukkellaks på 70-tallet falt sammen gode 

smålaksår. Øket innsig de senere år faller sammen med øket temperatur i havet. 

Oppsummering - 20 år 

 

Spørsmål: Har man regnet ut hvor mange kilometer som er blitt tilgjengelig for 

lakseparr ved fjerning av vandringshinder?  

Svar (Anne F. Smeland, FMTF): Det er ikke gjort beregninger på dette foreløpig, men 

vi vil ta det med i sluttrapporten fra prosjektet. Spørsmål: Er det planer om å begrense 

plastflyveavfall fra Øfas?  
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Svar (Frank Ingilæ, Tana kommune): Problemet vil avta. All behandling skal etterhvert 

foregå under tak.  

Svar (Anne F. Smeland, FMTF): Fylkesmannen fører tilsyn med bedriftens håndtering 

av bla. flygeavfall og vil følge opp problemstililngen i sitt ordinære tilsynsarbeid.  

Spørsmål: Hvordan er det med forurensning fra finske avløpsanlegg kontra norske?  

Svar (Anne F. Smeland, FMTF): Som data fra dette prosjektet viser, så er påvirkningen 

fra de kommunale avløpsanleggene på vassdraget større på norsk side enn i Finland. 

Når det gjelder de mindre avløpsanleggene, herunder bla. infiltrasjonsanleggene, så 

har vi ikke data på dette. Slike data vil foreligge når kommunene Tana, Karasjok og 

Utsjok har ferdigstilt det nye Interreg-prosjektet på avløpssamarbeid. Dette prosjektet 

startet opp nå i 2019.  


