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Sammendrag: 

Langs Hanaelvas venstre bredd ble erosjonssikringsanlegget fjernet sommeren 2015. Det foreslås 
nå å åpne opp langs elvebredden slik at vann igjen kan strømme inn i et gamle elveløpet. I Petter 
Morsobekken ble det også gjort tiltak sommeren 2015, her er det behov for justering og 
opprydding i bekkeløpet. På eiendommen til Asbjørn Larsen må det lages en overkjørsel for 
landbruksmaskiner. Lenger nede i bekken, nedstrøms veien, foreslås det å grave kulper i Petter 
Morsokekken.  
Videre foreslås det å åpne opp flomvollen i sikringsanlegget 1346 Julelv ved Breiviks eiendom 
over en strekning på ca 10 meter for å slippe vann inn på flomsletta bak. Her senkes flomvollen 
slik at det bare strømmer vann over ved flom. 
 
Vernestatus:  
Vassdraget er vernet gjennom verneplan III, men 27 km2 av nedbørsfeltet blir overført til 
Kongsfjord kraftverk. 
Tiltakets hensikt:  
Bedre vassdragsmiljøet, redusere risikoen for ødeleggende flom og bedre forholdene for sjørøye 
 

 
Nøkkeldata 

Plandato: 31.05.2017 
Revidert: 

Kostnadsoverslag:  250.000 eks mva 
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Saksbehandler: Anders Bjordal Adm.enhet: RN Sign.: 

Miljøvurdering:  Adm.enhet:  Sign.: 
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Stedfesting 

Punkt Sone UTM – Ø UTM – N Kartblad 
N 50 

Vassdragsnr. Kommunenr. 

Øvre 35N 555765 7814881 2335-3 234.Z 2025 
Midtre 35N 556082 7815070 2335-3 234.Z 2025 
Nedre 35N 555784 7815326 2335-3 234.Z 2025 

 
Tegninger 
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1. Innledning 

1.1. Beliggenhet 

 
 
Julelvvassdraget har utløp i Austertana i 
Tana kommune, ca 50 km nordøst for 
kommunesenteret Tana bru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2. Bakgrunn 

I perioden fra ca 1950 og fram mot 1980-årene ble det gjennomført store flom- og 
erosjonssikringsanlegg Austertana. Det var særlig hovedelva Julelva som ble sterkt berørt av dissa 
tiltakene, men også sideelvene Basavcco og Hanaelva. 
Julaelvvassdraget er berørt av kraftutbygging, deler av vannet blir ledet til Kongsfjordvassdraget og 
Varanger Krafts kraftanlegg Kongsfjord 1. 
Sikringsanleggene den gang ble bygget for å få vannet raskt ut i sjøen. Elvebreddene ble rettet ut og 
erosjonssikret i jevne, fine svinger. Hastigheten på vannet steg og avrenningen til sjøen gikk fort. Flere 
av sikringsanleggene ble også bygget for tilrettelegging for landbruket, dyrka mark skulle sikres, men 
også dyrkbar mark, beiteland og skog ble sikrer for ødeleggende erosjon. 
I Austertana ser vi nå store muligheter for å gjennomføre tiltak for å tilbakeføre elvene. 
Dette kan gjøres på strekninger der ikke dyrka mark, bygninger, veier og annen infrastruktur vil være 
truet. 

1.3. Elvekorridoren 

Moderne vassdragsforvaltning legger elvekorridoren som grunnlag og utgangspunkt i all planlegging. 
Prinsippet om elvekorridoren går ut på at elva må få den plassen den trenger for å kunne leve fritt. 
Dette betyr at elva må gi mulighet til å erodere, meandrere og flomme innover flomslettene uten at 
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samfunnet reagerer. Elva skal likevel stoppes der samfunnet har bestemt at den skal stoppe. Dette vil 
for eksempel kunne være i overgangen mellom flommark og høyereliggende områder innenfor, slik 
skissen over viser. 

For å vurdere mulige tiltak i Austertana er det tankegangen om elvekorridoren som er gjeldene. 
Spørsmålene som er blitt stilt er: fins det noen plasser langs elvene i Austertana der flom – og 
erosjonssikringsanlegg kan flyttes bort fra dagen elvebredd uten at dyrka mark, bygninger, veier og 
annen infrastruktur blir utsatt? 

Lange strekninger av sikringsanleggene ligger i dag helt ute på elvebredden, mens de verdiene de 
eventuelt vil kunne sikre ligger langt fra elva. De anleggene som er til hinder for at elva skal kunne 
leve fritt innenfor elvekorridoren foreslås derfor fjernet eller flyttet. 

2. Grunnlagsdata 

2.1. Beskrivelse av problemet 

Tana kommune og NVE nå ønsker nå å åpne opp sikringsanlegget langs Hanaelvas venstre bredd, slik 
at vannmassene kan spres på et større areal enn før, særlig i flomsituasjoner. Ei bredere elv vil generelt 
sett føre til lavere vannhastigheter, noe som passer røya godt  

Gjennom EUs vanndirektiv skal alle vassdragene karakteriseres, er vassdraget påvirket av 
menneskelig aktivitet, skal tiltak gjøres for å redusere den menneskelige påvirkningen. 

Dette kan gjøres på strekninger der ikke dyrka mark, bygninger, veier og annen infrastruktur vil være 
truet. 

 
Forslag til åpning av gammelt elveløp 

 

2.2. Forholdet til offentlige planer 

Tiltaksområdene ligger i LNF-områder og langs fylkesveger. NVE og Tana kommune har gjennom 
årene gjennomført mange sikringstiltak langs vassdraget. 
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3. Teknisk beskrivelse av tiltaket 

3.1. Formål, utforming og omfang  

Formålet med tiltakene er å bedre sjørøyas oppvekstområder, sikre mot ødeleggende flom og generelt 
bedre vassdragsmiljøet. 

Langs Hanaelvas venstre bredd ble 250 meter av steinmassene i sikringsanlegget fjernet våren 2012, 
og resten av steinmassene ned over elva ble fjernet i 2015. Etter ønske fra grunneierne i området 
planlegges nå å åpne opp elvebredden slik at vann igjen kan strømme gjennom det gamle elveløpet. 
Peter Morsobekken ble åpnet i 2015 og våren 2016. Her er det behov for en del justeringer av 
bekkeløpet og innløpskonstruksjonen. Nedstrøms hovedveien foreslås det å grave dype kulper i Petter 
Morsobekken. 

Lengst oppe i planområdet foreslås det en åpning av flomvollen for å slippe vann inn på den store 
gjengrodde flomsletta. Her senker flomvollen over en kort strekning slik av flomvann kan strømme 
gjennom vollen og utover flomsletta. 

 
Skissekart for miljøtiltak 2017  
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3.2. Prosjekteringsmodell  

Gjennom NVEs deltakelse i Norge digitalt er det blitt utført laserskanning av terrenget i Austertana. 
Las-data sammen med de eksisterende FKB-kartdata, ortofoto og befaringer danner grunnlaget for all 
prosjektering. 

3.3. Forberedende arbeider 

Åpning av Hanaelvas venstre bredd stikkes ut. Avgrensing av adkomstveier inn og ut av 
tiltaksområdene og avgrensing av anleggsområdene merkes i terrenget. Kabler og rørledninger merkes 
tydelig. 
 

3.4. Tiltakene 

1. Åpning av Hanaelvas venstre bredd. 

Høsten 2015 ble steinmassene i flomvollen langs Hanaelva venstre bredd fjernet og kjørt bort. 
Grunneierne har nå ytret ønske om å slippe vann inn i det gamle flomløpet igjen. Gravemaskin graver 
bort grusmassene i flomvollen og legger dem til side slik at vannet igjen kan strømme inn i flomløpet. 
 

 
Tiltak langs Hanaelva 

2.Gjenskape den gamle kulpen. 

Gravemaskin graver opp og rydder bort masser som ligger i bunnen av det gamle flomløpet. De 
oppgravde massene legges til side i samarbeid med grunneier og arronderes i naturlige former. 
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3. Kulper i Petter Morsobekken 

Et stykke nedstrøms hovedveien til Leirpollskogen foreslås det å grave opp kulper i Petter 
Morsobekken.  Gravemaskin graver opp 2 kulper i bekkeløpet, de oppgravde massene legges til side 
og arronderes i naturlige former. Tiltaket gjennomføres i samarbeid med grunneier. 
 

 
Graving av kulper i Petter Morsobekken 
  



 

 10 

4. Rør til landbruksvei 

I forbindelse med miljøtiltak høsten 2015 ble det gravd ut en kort bekkestrekning på eiendommen til 
Asbjørn Larsen. Denne bekken må krysses med landbruksmaskiner, dagens løsning er ikke 
tilfredsstillende. Det foreslås derfor å legge et 400/600mm plastrør i bekken for kryssing av 
landbruksvei. Røret legges horisontalt slik at det ikke danner vandringshinder for fisk. 

5 Justering Petter Morsobekken 

I forbindelse med miljøtiltak høsten 2015 ble Petter Morsobekken åpnet opp over en lenger strekning. 
Her er det stedvis behov for å åpne opp og justere dybden på bekken. De oppgravde massene legges til 
side og arronderes. 

  
Skissekartet viser tiltakene 4,5 og 6 

6. Justere innløpet 

I forbindelse med miljøtiltak høsten 2015 ble det lagt et 800mm rør gjennom flomfyllingen og ut i 
selve Julelva. Dette innløpet må justeres slik at det kommer mer vann inn i bekken ved lav vannføring 
i elva.  
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7. Åpning i flomvoll 

Det gamle flom- og erosjonssikringsanlegget 1346 Julelv ved Breiviks eiendom ble bygget i to 
omganger. Den første delen ble bygget på 1950-tallet, mens den andre delen ble bygget på slutten av 
1960-tallet. I vårflommen er det nå stillestående vann innover dette området, og flommarkskogen nå i 
ferd med å gro igjen siden det ikke kommer rennende vann over området. Det foreslås derfor å åpne 
opp flomvollen med et V-overløp med bunnbredde 2 meter og sideskråninger på 1:2, slik at flomvann 
igjen kan strømme innover flommarkskogen. Steinmassene legges slik at de danner en terskel over og 
gjennom flomvollen. Terskel høyden legges til kote16,5, ca 1,5 meter under dagens topp voll. 
Grusmasser i vollen graves opp og legges til side bak vollen. Massene arronderes i naturlige former.  

 
Tiltak 7 , åpning av flomvoll 

 
Sett medstrøms 
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Sett motstrøms 

3.5. Avsluttende arbeider 

For hvert av deltiltakene som gjennomføres skal riggplass ryddes og spor etter anleggsarbeidet fjernes. 
Løsmasser skal planeres og tilpasses terrenget rundt. Det skal legges til rette for vegetasjonsetablering. 
Adkomstveier ryddes i samarbeid med grunneier. 

4. Naturmangfold 

4.1. Forholdet til naturmangfoldloven 

Naturbasen og artskart er sjekket ut i forbindelse med utarbeidelse av sikringsplanen. 

Det er ikke registrert utvalgte naturtyper eller rødlistearter innenfor tiltaksområdene som blir berørt av 
tiltakene i planen. 

Det er i utløpsområdet til vassdraget tidligere registrert naturtypen brakkvannsdelta som er viktig for 
våtmarksfugl. Videre er det registrert nordlig frodig løvskog i den sørvendte lia på nordside av 
Juleelva to kilometer lenger opp i vassdraget. I Bazavzi er det registrert betydelig flompåvirkete 
kroksjøer o dammer med russegras.  Naturtypene viser at de vassdragstilknytede arealene langs 
vassdraget har stor verdi for verdifulle naturtyper, men ingen av de registrerte naturtypene vil bli 
berørt av tiltakene i planen.  

Artskart og registreringer av rødlistearter viser at det er registrert polartvamue (Rødlistet VU) enkelte 
steder langs vassdraget. Arten er kartlagt i forbindelse med de planlagte tiltakene, men er ikke 
registrert innenfor tiltaksområdene i denne planen.   

Langs elva er det flommarksskog med vierarter og bjørk i blanding med selje og rogn i busksjiktet. 
Grønnvier dominerer sammen med ullvier helt inntil elva. Feltsjiktet er høgvokst og frodig og 
domineres av høgstauder. Storveronika og nyserot er karakterarter sammen med fjellkvann, rips, 
firblad og andre høgstauder. Firblad forkommer her på nordgrensen til sin utbredelse mens nyserot her 
forekommer på sydgrensen til sin utbredelse.  

Tiltakene som er planlagt vil være positivt for de vassdrasnære naturtypene ved at elvebredden og 
elvenære og arealer blir tilbakeført med tilhørende erosjons, sedimentasjons og flomprosesser.  

Adkomsten tiltakene vil skje langs jorder og foregå på eksisterende anlegg og vil i liten grad berøre 
natur.  
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Tiltakene vil ikke berøre verdifulle naturtyper eller påvirke sjeldne arter eller rødistearter. Etter NVEs 
vurdering er det innhentet tilstrekkelig informasjon for å vurdere tiltakets omfang og virkninger på det 
biologiske mangfoldet. Samlet sett mener NVE at sakens kunnskapsgrunnlag er godt nok utredet, 
jamfør naturmangfoldlovens § 8. 

Etter NVEs vurdering foreligger det tilstrekkelig kunnskap om virkninger tiltakene kan ha på 
naturmiljøet, og NVE mener at naturmangfoldloven § 9 (føre-var-prinsippet) ikke kommer til 
anvendelse. Tiltaket vil etter NVEs mening ikke være i konflikt med forvaltningsmålet for naturtyper, 
arter eller økosystemet gitt i naturmangfoldloven §§ 4 og 5.  

Adkomst, masselagring, rigg og selve flomsikringen er nærmere omtalt i tiltaksdelen, og vil ikke 
berøre naturverdier. Det vil bli utarbeidet en byggeplan for prosjektet som vil sikre at alle miljøhensyn 
vises, og at de verdifulle arealene langs vassdraget blir ivaretatt i gjennomføringen av tiltaket. 

 

4.2. Forholdet til vannforskriften 

NVE har foretatt en vurdering av kravene i vannforskriften (FOR 2006-12-15 nr. 1446) §§ 11 og 12 
vedrørende midlertidige endringer, ny aktivitet eller nye inngrep. NVE har vurdert tiltak som vil kunne 
redusere skadene og ulempene ved tiltaket, og vurdert behov for nødvendige oppfølgende 
undersøkelser. Disse er beskrevet i kapittel 4.7.   

NVE har vurdert samfunnsnytten av inngrepet til å være stor. Videre har NVE vurdert at hensikten 
med inngrepet i form av å bedre vassdragsmiljøet vil kunne bedre tilstanden i vannforekomsten, og det 
er få eller ingen ulemper for vassdragsmiljøet ved gjennomføring av tiltaket. 

 

5. Virkninger 

5.1. Hydrauliske forhold 

I dag er vannhastigheten for høy i forhold til ønsket om gode forhold til sjørøye. På de strekningene 
hvor flom- og erosjonssikringsanleggene blir fjernet og flyttet bort fra dagens elvebredd forventes 
vannhastigheten å synke. Dette vil kunne gi bedre forhold for sjørøye. 
Fjerning av flomvollene vil gjøre elveløpet mye bredere, flomvannet flomvann vil kunne magasinere 
seg i nye områder. Dette vil kunne redusere risikoen for ødeleggende flom eller stenging av veien inn 
til Leirpollskogen. 

5.2. Brukerinteresser 

Elvebreddene lags vassdraget er i dag svært gjengrodd, tett skog står helt ned mot vannstrengen. Siden 
elvebreddene er forbygd med stein og elva framstår som kanalisert er adkomsten til elva vanskelig på 
alle disse plassene. Vassdraget er fiskeførende, det er et ønske å bedre adkomsten til elva. Tiltakene 
går i hovedsak ut på å fjerne og flytte steinmassene i sikringsanleggene i Hanaelva og fjerne deler av 
flom- og erosjonssikringsanlegget ved Julelva. Dette vil bedre adkomsten langs elva, områdene blir 
igjen tilgjengelig. 
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6. Kostnadsoverslag 
Kostnader som påregnes ved 11195 Miljøtiltak i Austertana 2017 

B - Kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging  kr 50.000 
 

F - Markrydding, grunnforsterking, graving og fylling  kr 50.000 

I4 – Geotekstiler, og geotekstilrelaterte produkter kr 10.000 

K - Terrengarbeider  kr  100.000 
 

Diverse uforutsett kr 40.000 
 
Beregnet kostnad eks. mva. (avrundet)  kr  250.000 

Pris- og lønnsstigning frem til utførelse vil påløpe i tillegg. 

 

7. Gjennomføring 
Ved oppstart av anlegget skal planlegger og anleggsleder gjennomgå planene med det utførende ledd, 
slik at en sikrer at resultatet blir i samsvar med planen. Planlegger skal på stedet anvise nedkjørsel og 
merke av vegetasjon som skal bevares. I samarbeid med kommunen skal berørte grunneiere varsles og 
orienteres om oppstart av arbeidene. 

Tiltakene beskrevet for 2017 bør gjennomføres i sommersesongen. 

Det kan bli nødvendig med noen mindre justeringer av planen, for å tilpasse anlegget til evt. endringer 
fram til anleggsstart. 

8. Oppfølging og vedlikehold 
Erfaringer tilsier at flom- og erosjonssikringsanlegg over tid slites ned som følge av forvitring, 
påkjenninger fra vann- og iskrefter eller endringer i elva. Anlegget kan derfor etter en tid trenge et 
visst vedlikehold/reparasjon. Det er viktig at det da er mulig å komme til med maskiner og materialer 
for utbedring. 

Tilsyns- og vedlikeholdsansvaret for anlegget er regulert i eget rundskriv fra NVE, tilsynsforskriften 
FOR 2005-06-17 nr . 655. 

  



2. Åpne opp gamel kulp

1. Åpne gammelt elveløp

31/7

31/28

4. Legge rør 

3. Grave opp kulper

6. Justere innløp rør

5. Åpne opp og justere 
dybden i Petter Morsobekken

7. Åpne opp flomsikringen for å 
slippe inn vann under flom

Sikringsanlegg fjernet i 2015

Sikringsanlegg fjernet i 2015

Tana

Miljøtiltak i Austertana 2017
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