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FORORD 
 
Planarbeidet fram mot denne flerbruksplanen er gjennomført i perioden 2002-2005 som et eget 
prosjekt: ”Ny flerbruksplan for Tanavassdraget - samarbeid mellom grensekommuner i 
Tanadalen” med finansiering fra EUs Interreg program. Kommunene Utsjok, Enare, Tana og 
Karasjok har hatt ansvaret for planarbeidet. 
 
Den nye flerbruksplanen gjelder for perioden 2007-2016, og skal bidra til å samordne 
forvaltningen av vassdraget. Dette dokumentet omfatter planbeskrivelse (kapittel 1-12) og 
handlingsprogram (kapittel 13-14).  
 
I løpet av prosjektarbeidet har kommunene på norsk og finsk side utredet felles tiltak for 
vassdraget. Disse er fastsatt i prosjektdokumentet ”Anbefalinger til felles tiltak i flerbruksplanen 
for Tanavassdraget”, datert 15.12.2005. De felles tiltakene fra dette dokumentet inngår i 
handlingsprogrammet (se kapittel 14). I tillegg omfatter handlingsprogrammet en rekke tiltak som 
kun omfatter norsk side.  
 
Styringsgruppen for utarbeidelse av flerbruksplanen her bestått av Elina Helander, Utsjok 
kommune (leder), Jouni Ilmari Jomppänen, Inari Kommune, Nils Aslak Boine, Karasjok 
kommune, Kjell Nilssen, Tana kommune, Liisa Viitala, Lapin Ympäristokeskus/Lappland 
Miljøsenter og Harald Muladal, Fylkesmannens miljøvernavdeling. Den faglige og administrative 
prosjektledelsen har vært ivaretatt i utviklingsavdelingen i Tana kommune under ledelse av 
utviklingsleder Svein Ottar Helander. Prosjektledere i planperioden har vært først Synnøve Lode, 
deretter Anne Smeland og avslutningsvis Frans Eriksen. I deler av perioden har Ingunn Ousland 
jobbet som prosjektmedarbeider i Karajok kommune mens Erkki Mäenpää har vært 
prosjektmedarbeider i planperioden i Utsjoki kommune. 
 
Planen har status som kommunedelplan for Tanavassdraget, og er vedtatt i kommunestyrene i 
Karasjok og Tana (14. og 28. juni 2007). Som kommunedelplan skal den legges til grunn ved 
planlegging, forvaltning og utbygging i kommunene.  
 
I tillegg til kommunene, vil mange aktører delta i oppfølgingen av planen, herunder kommunale, 
regionale og statlige instanser, lokale fiskerettighetshavere, lokale frivillige organisasjoner, lokalt 
næringsliv og andre som har særskilte interesser i planarbeidet. 
 
I den norsk- finske grensevassdragskommisjonen har Norge og Finland siden 1980 samarbeidet 
om forvaltningen av Tanavassdraget. I 1990 la kommisjonen fram den første flerbruksplanen for 
Tanavassdraget. Siden har en rekke tiltak blitt gjennomført, og det har vært behov for en ny 
gjennomgang av utfordringer og muligheter knyttet til forvaltningen av vassdraget.  
 
 
 
 

Kjell Sæther   Ingrid Smuk Rolstad 
                                      Ordfører, Karasjok                  Ordfører, Tana 
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1. BESKRIVELSE AV 
VASSDRAGET OG 
NEDBØRSFELTET 
 
1.1. Beliggenhet og geografisk 
avgrensning   
 
Tanaelva danner riksgrense mellom Norge og 
Finland på største delen av elvestrekningen. 
Riksgrensestrekningen utgjør 288 km.  
 
Tanaelva drenerer store deler av Finnmarks-
vidda. Vassdragets nedbørsfelt omfatter et 
areal på hele 16.380 km2. Omtrent en 
tredjedel ligger i Finland og resterende i 
Norge. Hoveddelen av nedbørsfeltet i 
Finland ligger i Utsjok kommune, mens 
mindre deler ligger i Enare og Enontekio 
kommuner. På norsk side er nedbørsfeltet 
delt mellom Alta, Kautokeino, Karasjok, 
Tana og Nesseby kommuner, med 
størstedelen i Karasjok og Tana (se kart over 
nedbørsfeltet bakerst i plandokumentet). 
 
Planområdet for denne flerbruksplanen er 
avgrenset til å gjelde vassdragets nedbørsfelt, 
med hovedvekt på vannstrengen i hovedelva 
inkludert sideelvene og landområdet inntil 
100 meter fra gjennomsnittlig flomvannstand 
i disse elvene.  

 
Viktige forhold i nedbørsfeltet for øvrig, som 
har betydning for vannstrengen, er tatt med 
der hvor dette er relevant. 
 
 
1.2. Samfunnsforhold i nedbørsfeltet 
 
Tanavassdragets nedbørsfelt er en del av det 
samiske området i Norge og Finland. På 
norsk side er Karasjok og Tana kommuner en 
del av forvaltningsområdet for samisk språk. 
På finsk side har Utsjok kommune 
tilsvarende status. 
 
Nedbørsfelt området hadde 10.462 
innbyggere i 2005, fordelt på kommunene 
Tana (3.037), Karasjok (2.876), Utsjok 
(1.402) og Enare (110). I Enare er det kun 
bygda Angel som tilhører nedbørsfeltet til 

Tanavassdraget. De største tettstedene 
innenfor nedbørsfeltet er Karigasniemi, 
Karasjok, Utsjok, Nuorgam og Tana bru. 
 
Naturressursene har lenge dannet grunnlaget 
for bosetting og sysselsetting i området. 
Primærnæringene reindrift, jordbruk, 
skogbruk og fiske og fangst har tradisjonelt 
vært dominerende næringsveier.  
 
Etter hvert har nærings- og sysselsettings-
strukturen endret seg betydelig. Primær-
næringenes betydning for sysselsetting har 
blitt mindre. Salg av laks var tidligere viktig 
for husholdsøkonomien i elvedalen. Den 
økonomiske betydningen av fisket for 
husholdsøkonomien og andelen fiskere som 
selger fisk er etter hvert blitt betydelig 
redusert1.  
 
Fremdeles er en relativt stor andel av 
befolkningen sysselsatt i jordbruk og 
reindrift. Primærnæringene i Karasjok og 
Tana sysselsatte i 2005 hhv. 17 % og 15 % 
av den samlede sysselsettingen. Tana og 
Karasjok kommuner er blant de største 
jordbrukskommunene i Finnmark. Jordbruket 
har fremdeles stor økonomisk og 
sysselsettingsmessig betydning i 
kommunene. På norsk side er det åtte 
reinbeitedistrikt som bruker arealer i 
vassdragets nedbørsfelt.  
 
Tjenesteytende næringer har fått økt 
betydning for sysselsettingen. På finsk side er 
turistnæringen blitt stadig mer dominerende. 
På norsk side er en stor andel av de 
yrkesaktive sysselsatt i offentlig sektor.  
 
Det er lite industrivirksomhet i nedbørsfeltet. 
I Austertana, i deltaområdet ved munningen 
av Tanaelva, ligger bergverksdriften Elkem 
Tana AS. Øvrig industri er slakteriet i 
Karasjok, meieriet i Tana bru, Masternes AS 
gjenvinningsanlegg og avfallsanlegget Øst-
Finnmark Avfalsselskap AS (ØFAS) ved 
Tana bru. På finsk side er det et 
slakteavfallsanlegg i Karigasniemi.  
 
                                                 
1 Dervo et al. 2001. ”Holdninger til fisketurisme i 
Tanadalen”, NINA oppdragsmelding 673.  
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Lokalbefolkningen er sterkt knyttet til 
Tanaelva, særlig når det gjelder laksefiske2. 
Med bakgrunn i den store deltakelsen i fisket, 
og betydningen laksen og laksefisket har som 
matressurs, sosial arena og kulturbærer, må 
vassdraget sies å være selve livsnerven i 
Tanadalen.  
 
De siste 10 årene er det i gjennomsnitt fisket 
ca. 130 tonn laks hvert år og ca. 10 tonn laks 
i sjøen. Tanaelva er med det Europas største 
lakseelv målt i oppfisket kvantum. 
 
 
 
1.3. Naturforhold i nedbørsfeltet 
 
Klima 
Nedbørsfeltet til Tanavassdraget ligger i et 
subarktisk område som er karakterisert ved 
lave temperaturer og lite nedbør. I de indre 
delene av nedbørsfeltet er nedbørsmengdene 
gjennomsnittlig mellom 300 og 400 
millimeter per år3. Mest nedbør faller i 
månedene juni-september og minst i perioden 
desember til april. 
 
Geologi  
Berggrunnen i nedbørsfeltet består av 
sandstein, skifer, kvartsitt og kalkstein i de 
ytre deler som har bergarter fra den 
kaledonske fjellkjede4. Innover vidda 
dominerer grunnfjell bestående av gneis, 
kvartsdioritt, gabbro og amfibolitt.  

                                                 
2 Dervo et al. 2001. ”Holdninger til fisketurisme i 
Tanadalen”, NINA oppdragsmelding 673 
3 Årsgjennomsnittet i perioden 1961-1990 var for 
Vardø, Tromsø og Bergen på hhv. 560, 1.000 og 2.250 
millimeter og med mest nedbør om høsten/vinteren. 
Kilde: SSB/Meteorologisk institutt.  
4 Den kaledonske fjellkjeden er oppkalt etter 
Caledonia i Skottland, ettersom det er en rest av 
fjellkjeden som oppstod for over 400 millioner år 
siden ved at platen bestående av "Grønland og Nord-
Amerika", beveget seg mot "Vest-Europa og 
Skandinavia”. Havet lukket seg helt, platene ble 
skjøvet sammen og dannet en fjellkjede som er en av 
de største som har eksistert i jordas historie. På sitt 
største var den 6.000 km lang, over 100 km bred og på 
høyde med dagens Himalaya. Bare 50 mill. år etter 
kollisjonen, var fjellkjeden nedslitt av tærende krefter. 
I dag står Svalbard og noen tinder i Caledonia som 
rester av den en gang så store kolossen. Kilde: 
wikipedia.org. 
 

Landskapet er i hovedsak viddepreget (3-800 
moh), men med noen ås- og fjellområder. 
Tana-Anárjohkadalen utgjør en U-dal formet 
av innlandsisen. Elva renner mange steder 
200-300 meter under nivået av fjellvidda 
rundt den.  
 
De høyeste fjellene i nedbørsfeltet er gaisene 
i de vestlige delene, med topper opp mot 
1000 moh.  
 
Kvartærgeologi5 
Tanavassdraget er et dynamisk vassdrag som 
er lite påvirket av menneskelige inngrep. Det 
er store naturlige sedimentasjonskilder6 langs 
vassdraget, og de naturlige erosjons- og 
sedimentasjonsprosessene er fremdeles 
aktive7. 
 
De naturlige sedimentasjonskildene består av 
kvartærgeologiske løsmasser som ble avsatt i 
elvedalen under og på slutten av siste istid. 
Erosjon i disse løsmassene er den viktigste 
kilde for materialtransporten og bunn-
materialet i elva. 
 
Disse løsmassene kan grovt deles inn i tre 
ulike typer:  
• sedimenter avsatt i havet (marine 

avsetninger) 
• sedimenter avsatt i rennende vann under 

eller foran breen (glasifluviale 
avsetninger) 

• sedimenter avsatt i bredemte sjøer 
(glasilacustrine avsetninger).  

 
Marine avsetninger består av fine sedimenter 
som leire og silt. De største marine 
avsetningene i Tanavassdraget finnes nedenfor 
Storfossen.  

                                                 
5 Kvartærtiden omfatter de siste 1,8 millioner år av 
jordens historie. Kilde: Caplex. 
6 Sediment: avsatt materiale, avleiring. Transporteres 
via vann eller luft. 
Sedimentære bergarter. Omfatter både faste bergarter 
og løsmasser (grus, sand, leire osv.). Til de viktigste 
hører konglomerater, breksjer, sandsteiner, kalksteiner 
og leirskifere, men også kull og steinsalt. Kilde: 
Caplex. 
7 En undersøkelse av 48 erosjonsskråninger i 
Tanavassdraget i år 2000 viser at i 64 % av tilfellene 
hadde erosjonen naturlige årsaker. Se Fergus et al. 
2001.”Erosjons- og sedimenttransport i Tanaelva”. 
NVE rapport 4/2001.  
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Glasifluviale avsetninger består av grovere 
sedimenter som sand og grus, som vanligvis er 
godt sortert og rundet. Ved Skiippagurra er det 
et isranddelta med tilhørende sidemorene og 
fossile flygesanddyner. Fra Leavvajohka og 
sørover til Ailigas ligger det er langstrakt 
eskersystem8 som ble avsatt da innlandsisen 
trakk seg tilbake. Eskeren følger elven og 
synes skiftevis på hver side. Lignende er det 
en esker som følger Anàrjohka. Disse 
eskersystemene er erosjonsutsatte da 
vegetasjonen har vanskelig for å etablere seg 
her. De tilfører dermed sand og grus til 
vassdraget.  
 
Glasilacustrine avsetninger består av til dels 
finkornete sedimenter som ble avsatt i innsjøer 
bak isfronten. Etter at bresjøene forsvant, 
eroderte elven i sedimentene og det ble blant 
annet dannet terrasser. Et eksempel er 
terrassen ved Skarfanjunni i nærheten av 
Karigasniemi der bratte, høye skråninger står i 
rasvinkel og er stadig utsatt for 
undergravinger ved høy vannføring. Det gjør 
at den åpne skråningen opprettholdes. 
 

 
Bilde 1.1. Erosjonsskråning ved Skarfanjunni ved 
Karigasniemi (Foto: NVE).  
 
Målinger av suspensjonstransporten og 
bunnsubstratet i elva viser at det er et lavt 
innhold av finkornete fraksjoner som silt- og 
leire. Dette henger sammen med det lave 
innholdet av finmateriale i de kvartær-
geologiske løsmassene i erosjonskårningene 
langs vassdraget. Bare nedre del av vassdraget 
er det noe mer betydningsfullt avsetninger av 
marin silt og leire. 
 

                                                 
8 Esker: Langstrakt rygg dannet av vanntransportert 
materiale i smeltevannstunnel i eller under breer.  

 
Hydrologi 
Vannføringen i Tanavassdraget har blitt målt 
siden 1911. I tillegg til målestasjonene i tabell 
1.1. er det også målestasjoner i Iesjohka og i 
en liten tilløpselv til Iesjohka. 
 

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des År 
Patoniva 
(1962-1999) 5 4 4 4 51 49 22 21 20 16 11 7 18

Karigasniemi 
(1962-1999) 11 10 9 11 138 85 36 34 34 31 24 14 37
Omnelasu. 
(1962-1999) 37 31 28 33 397 448 174 148 140 115 78 59 141
Alaköngäs 
(1962-1999) 47 40 36 43 517 553 221 190 180 147 92 62 177
Polmak 
(1962-1999) 51 45 41 49 474 544 206 175 163 143 89 65 168

Tabell 1.1. Månedlige og årlige middelvannføringer 
(m3/s) ved målestasjoner for vannføring i Tanaelva. 
Kilde: NVE m.fl. 2001: ”Erosjon og 
sedimenttransport i Tanaelva”. 
 
Den naturlige variasjonen i vannføringen 
gjennom året skyldes klimaet, som er utpreget 
kontinentalt. Få innsjøer og lite våtmark i 
tilknytning til vassdraget, medfører liten 
buffer mot hurtige vannstandsendringer som 
følge av nedbør.  
  
Det er utpreget vårflom i vassdraget og lav 
vannføring om vinteren. Elva er islagt fra  
medio november og frem til isløsingen på 
våren. Vannføringen stiger raskt i slutten av 
april og vårflommen er på sitt høyeste en gang 
mellom midten av mai og midten av juni. 
Vannføringen avtar raskt mot slutten av juni og 
begynnelsen av juli og holder seg vanligvis på 
et jevnt nivå i månedene juli til september før 
det avtar i oktober- november.  
 
Basert på data (årsmaksimum) fra stasjonen i 
Polmak, er det foretatt en frekvensanalyse for 
flommer i vassdraget. 
 
Gjentaks-
intervall 

Vannføring i 
m3/s   

Dato for 
flomvannføring 

Vannføring 
i m3/s 

5 år            2 115   01.06.2000           2 253 
10 år            2 485   19.05.1984           2 484 
20 år            2 838   15.06.1932           2 833 
50 år            3 297   08.06.1968           3 208 
100 år            3 642   13.06.1917           3 428 
200 år            3 990   21.05.1920           3 848 
500 år            4 457       
1.000 år            4 817       

Tabell 1.2. Gjentaksintervaller for forskjellige 
vannføringer og flomvannføringer målt ved 
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Polmak (årsmaksimum). Kilde: NVE m.fl. 2001: 
”Erosjon og sedimenttransport i Tanaelva”. 
 
Den største flommen som er registrert ved 
Polmak inntraff i mai 1920.  
 
En økning eller reduksjon i vannføringen over 
tid kan ha betydning for erosjonsprosessene i 
vassdraget. Ved hjelp av en tidsserie og trend-
analyse er dette undersøkt. Resultatene viser 
liten variasjon i tilsiget og ingen trend på 
økende eller synkende tilsig i vassdraget siden 
1912. 
 
Om vinteren er det sjeldent lange mildværs-
perioder. Det fører til at det dannes en tykk og 
lite lagdelt is på elv, bekker og innsjøer. 
Tanaelva er lang og vassdraget renner fra sør 
til nord. Snø- og issmeltingen starter derfor 
øverst i vassdraget. Et vanlig scenario er at 
isen fra øvre deler løsner først og beveger seg 
nedover og tetter elveløpet på noen steder. 
Forflyttningen av ismassene nedover i 
vassdraget omtales som ”isgangen”. Omfanget 
og tidspunktet for isgangen varierer fra år til 
år.  
 
Det opptrer også begrensete høstisganger i 
vassdraget i perioder med mye nedbør eller 
snøsmelting på senhøsten eller tidlig vinter.  
 
Undersøkelser9 av historiske isganger i 
Tanaelva viser at det er klar sammenheng 
mellom tidspunktet for isgangen og størrelsen 
på oversvømmelser den forårsaker. Sene 
isganger i slutten av mai og begynnelsen av 
juni, gir størst problemer.  
 
Utførte studier av isprosesser og erosjon i 
vassdraget viser at isen har avgjørende 
betydning for vassdragets erosjons- og 
sedimentasjonsprosesser. Erosjon fra 
vårisganger skjer på et tidspunkt i året da 
elvebreddene er meget erosjonsutsatte. 
Eroderende virkning fra de største isgangene 
overgår i stor grad erosjonskrefter forårsaket 
av bare rennende vann.  
 
 
 
                                                 
9  Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har fra 
1997studert isprosessene i vassdraget. Historiske 
isganger fra 1858 fram til i dag er også kartlagt. 

Fisk 
Den viktigste fiskearten i Tanavassdraget er 
den atlantiske laksen (Salmo salar). I tillegg 
til laks fanges det sjøørret og sjørøye og 
innlandsfisk som gjedde, harr og sik.  
 
Vassdragets samlede lakseførende strekning, 
inkludert sideelver der voksen laks gyter, er 
på 1.092 km. Laksen i Tanavassdraget utgjør 
en av verdens mest variasjonsrike lakse-
bestander. Det er 14 større sideelver og et 
uttall små sideelver til hovedelva. Disse har 
egne laksebestander som er genetisk atskilt 
fra hverandre og som er tilpasset forskjellige 
elvemiljø. Dette gir seg blant annet utslag i 
forskjellig utseende på laksen.  
 
Tanalaksen har også en svært variabel 
livshistorie. Det er for eksempel stor 
variasjon i hvor lenge lakseungene oppholder 
seg i ferskvann, hvor gammel laksen er ved 
kjønnsmodning og antall år som den 
oppholder seg i sjøen. Det er dokumentert 28 
smoltalder (2-8 år) og sjøalder (1-5 år) 
kombinasjoner for førstegangsgytende laks 
og 68 kombinasjoner for flergangsgytende 
laks. Denne variasjonen er av de største som 
er registrert i ett enkelt vassdrag. 
 
Vegetasjon langs vassdraget  
Subalpine fjellbjørkeskoger10 er 
karakteristiske for vegerasjonen langs 
Tanaelva. I øvre deler av vassdraget er det 
innslag av furudominerte blandingsskoger. 
Langs bekker og elver forekommer frodig 
flomutsatt vegetasjon dominert av 
viersamfunn. 
 
Vegetasjonen er særpreget og har flere 
innslag av østlige arter11. Det forekommer 
spesielle vegetasjonssamfunn knyttet til 

                                                 
10 Fjellbjørkeskogen danner et eget skogsbelte som 
overgang til selve fjellet. Den subalpine sonen 
omfatter i all hovedsak fjellbjørkeskogen som ligger 
som et belte over den øvre barskogen (prealpin sone). 
Nordover synker den øvre grensen for den subalpine 
sonen via ca. 600 moh. i Nordland til under 300 moh. i 
Finnmark. 
11 Særlig langs vassdragene i innlandet og Øst-
Finnmark har gamle enger og engslåtter gjerne et 
sterkt innslag av østlige arter som storveronika og 
lappflokk, mens beitebakkene i østfylket kan ha 
rikelig med Tanatimian og silkenellik. Kilde: 
www.miljostatus.no. 
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sedimentasjonsområder og erosjonsområder 
langs vassdraget.  
 
Tanaelva har noen av de største strandengene 
i Finnmark. På innsiden av Høyholmen på 
østsiden av Tanaelva finnes en slik. Strand-
engene består av flere ulike sjeldne og 
særpregete vegetasjonstyper som silkenellik 
(Dianthus syperbus) og tanatimian (Thymus 
serphyllum spp. Tanaensis).  
 
  

 
 Bilde 1.2. Tanatimian (Foto: Solveig Voulab)   
 
I tillegg til den særegne vegetasjonen lever 
det også flere arter av sjeldne sommerfugler 
og biller i tilknytning til de store sand-
bankene langs vassdraget. 
 
På jordbruksarealet langs vassdraget har det 
over tid blitt dannet egne, karakteristiske 
plantesamfunn. Mange av disse er blitt borte 
som følge av endringer i jordbruksdriften, 
men noen er bevart som små ”lommer” i 
kulturlandskapet. Langs Tanavassdraget 
hadde kulturlandskapsformer som slåtteenger 
og beitemarker en egen utforming med stort 
innslag av østlige arter, og mange steder en 
egen flommarkstype. I Anarjohka finner vi 
rester etter dette jordbrukslandskapet, blant 
annet flere lokaliteter med store botaniske 
verdier.  
 
Verneområder 
I nedbørsfeltet til Tanavassdraget på norsk 
side er det tre områder som er gitt et særskilt 
vern gjennom naturvernloven: Øvre 
Anàrjohka nasjonalpark, Tanamunningen 
naturreservat og Ovdaldasvarri 
naturreservat12. I finsk del av nedbørsfeltet er 
det 4 verneområder. Hele Kevo naturreservat 
                                                 
12 Ovdaldasvarri naturreservat består av et område 
med flygesanddyner.  

og Veahčajohka-munningen13 er innenfor 
vassdragets nedbørsfelt, og mindre deler av 
Lemmenjoki nasjonalpark og Pöyrisjärvi 
villmarksområder. 
 
Kart over verneområder i Tanavassdraget er 
vedlagt. 
 
Vassdragets elvedelta 
Vassdragets elvedelta er gitt et særskilt vern 
gjennom etableringen av Tanamunningen 
naturreservat. Elvedeltaet består av en 
deltaslette og utenfor denne en stor 
deltaplattform med tidevannsløp og 
bølgedannete banker og strandvoller. Ytre 
del av elveløpet har preg av brakkvann 
(estuarium). Reservatet har store naturfaglige 
verdier. Det omfatter noen av de største 
strandengene i Finnmark og en dynamisk, 
velutviklet elvestrandvegetasjon.  
 
Elvedeltaet har videre et rikt fugleliv og er av 
svært stor betydning som nærings-, myte- og 
overvintringsområde for ender, og som 
rasteplass for vadere, gjess og lommer. 
Sandbankene i Tanamunningen er den eneste 
norske ”sandbanklokaliteten” hvor 
steinkobben kaster unger.  
 
Tanamunningen naturreservat er ett av flere 
områder i Norge, som er gitt et særskilt vern 
gjennom RAMSAR-konvensjonen 
(Våtmarkskonvensjonen). Konvensjonen 
innebærer en særskilt forpliktelse for Norge 
med hensyn til å bevare elvedeltaets 
økologiske karakter.  

 

 
 
 

                                                 
13 Totalt er rundt 83 % av Utsjoki kommunes areal 
vernet med ulike verneprogrammer. 
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2. BESKRIVELSE AV 
PLANARBEIDET  
 
Planarbeidet har vært gjennomført som en 
del av prosjektet ”Ny flerbruksplan for 
Tanavassdraget – et samarbeid mellom 
grensekommuner i Tanadalen”. Prosjektet er 
finansiert med midler fra bla. EUs Interreg 
IIIa program, regionale myndigheter og 
deltakerkommunene. 
 
I forbindelse med prosjektet har det vært 
engasjert prosjektmedarbeidere i alle 
kommunene14. Det har videre vært en 
kommunal plangruppe i hver av kommunene, 
bestående av ansatte i administrasjonen. 
Disse har gitt innspill til planarbeidet. 
Prosjektets styringsgruppe har bestått av en 
representant fra hver av kommunene, fra 
Fylkesmannen i Finnmark og Lappland 
Miljøsenter.  
 
Planarbeidet har blitt utført med bakgrunn i 
prosjektrammene for Interreg-prosjektet, 
herunder prosjektmålene (boks 2.1).  

 
 
 
 
                                                 
14 For Utsjok og Enare kommuner har det vært en 
felles prosjektleder med kontorsted i Utsjok.  

Oppstart av planarbeidet  
(november 2002-april 2003) 
 
I Tana og Karasjok kommuner ble oppstarten 
av planarbeidet behandlet i Fast utvalg for 
plansaker (FUP) i Tana og Hovedutvalg for 
plan og utvikling i Karasjok. Planoppstarten 
ble også kunngjort i lokale medier. Som en 
markering på oppstarten av prosjektet ble det 
arrangert et felles oppstartseminar på Kevo 
forskningsstasjon. Tema for seminaret var 
planlegging i Norge og Finland, samt 
drøfting av felles plan- og forvaltnings-
utfordringer.  
 
 
Planforum, statusrapport, folkemøter og 
grenseregionale samarbeidsmøter  
(oktober 2003-august 2004) 
 
For å få en oversikt over resultatene fra 
forrige flerbruksplan fra 1990, ble det 
utarbeidet en oppdatert statusrapport i to 
deler, en del for hvert land.  
 
På norsk side ble det videre gjennomført et 
planforum møte med regionale og nasjonale 
myndigheter. Utover dette ble det levert 
skriftlige innspill til planarbeidet fra flere 
regionale- og nasjonale myndigheter, samt 
frivillige organisasjoner.  
 
Deretter ble det arrangert folkemøter i 
kommunene for å få innspill til planarbeidet.  
 
I Utsjok kommune ble det arrangert tre 
folkemøter i to omganger i henholdsvis 
Utsjok, Nuorgam og Karigasniemi. Videre 
ble det avholdt et folkemøte i Angeli i Enare 
kommune.  
 
I Tana kommune ble det gjennomført ni 
folkemøter i samarbeid med bygdelagene. I 
tillegg ble det gjennomført ett møte for 
reiselivsnæringen og lokale 
fiskeorganisasjoner. I Karasjok kommune var 
det fem folkemøter i henholdsvis Jergul, 
Valjok, Grensen og to i Karasjok sentrum.  
 
Folkemøtene på norsk side omfattet 
gruppearbeid hvor deltakerne kom med sine 
kommentarer og svar på en rekke spørsmål 
knyttet til planens temaområder. 

Boks 2.1. Målsettinger for Interreg prosjektet  
 
”Ny flerbruksplan for Tanavassdraget: samarbeid 
mellom grensekommuner i Tanadalen”  
 
Effektmål 
Bevare Tanavassdragets kvaliteter for framtida og 
medvirke til en bærekraftig bruk av vassdragets 
ressurser, til beste for lokale næringer og samisk 
kultur 
 
Resultatmål 
• Utarbeide en ny flerbruksplan for Tanavassdraget 

(for perioden 2003-2008) 
• Legge til rette for et bedre samarbeid mellom 

grensekommunene og lokalbefolkningen om bruk 
og forvaltning av Tanavassdraget 

• Styrke lokalbefolkningens muligheter til 
innflytelse og medvirkning i planprosesser knyttet 
til vassdraget 
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Bilde 2.1. Fra gruppearbeid ved folkemøte i 
Seida 
 
Det ble videre gjennomført to 
grenseregionale samarbeidsmøter hvor 
representanter for ulike offentlige 
myndigheter i Norge og Finland deltok. 
Tema på møtene var fiskeoppsyn, tiltak mot 
spredning av fiskesykdommer, vannkvalitet, 
friluftsliv og arealplanlegging langs 
vassdraget.  

 

Utarbeiding av planutkast, høring og 
offentlig ettersyn  
(august 2004-mars 2005) 
 
Med bakgrunn i resultater fra folkemøtene, 
plangruppene, statusrapportene og andre 
kilder, ble det utarbeidet et planutkast. 
Utkastet ble behandlet i kommunale politiske 
organer, sendt på høring og lagt ut til 
offentlig ettersyn i begge landene i perioden 
22/12-2004 til 20/1-2005. Det kom inn 21 
høringsuttalelser.  
 
 
Bearbeiding av planutkast, ny høring og 
offentlig ettersyn  
(mars 2005-mai 2007) 
 
Med bakgrunn i innspillene fra 
høringsinstansene, ble det besluttet å forlenge 
plan- og prosjektperioden. Planutkastet ble 
revidert i løpet av høsten 2005.   
 
Interreg-prosjektet ble avsluttet i desember 
2005. Prosjektet hadde flere sluttdokumentet, 
bla. ”Anbefalinger til felles tiltak i 
flerbruksplanen for Tanavassdraget” av 

15.12.2005. Dette dokumentet har gitt 
føringer for flerbruksplanens målsettinger og 
felles norsk-finske tiltak i flerbruksplanen.  
 
I Utsjok kommune ble prosjektdokumentene 
behandlet av politiske organer i april 2006, 
og planarbeidet avsluttet.  
 
På norsk side ble reviderte utkastet sendt ut 
på ny høring og lagt ut til 2. gangs offentlig 
ettersyn i 2005. Planutkastet ble behandlet i 
politiske organer i kommunene, 
vinteren/våren 2007.  
 

 
Bilde 2.2. Fra gruppearbeid ved folkemøte i 
Skiippagurra.  
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3. RAMMER FOR 
PLANARBEIDET  
 
Utarbeidelse av flerbruksplan for vassdrag er 
ikke en lovpålagt oppgave. Planen utarbeides 
innenfor rammene av annet lovverk. På 
kommunenivå er plan- og bygningslovens § 
20.1 utgangspunkt for 
kommuneplanlegging15.  
 
En rekke lover og programmer i de to 
landene regulerer forhold som berører 
forvaltningen av vassdragene (se tabell 3.1.). 
De viktigste lovene og programmene er 
nærmere omtalt nedenfor.  
 
 
3.1. Vann og vassdragslovgivning 
 
På norsk side er lov om vassdrag og 
grunnvann (vannressursloven) fra 2000 den 
generelle loven om vassdrag. Loven pålegger 
alle å opptre aktsomt for å unngå skade eller 
ulempe i vassdraget for allmenne eller 
private interesser.  
 
En mangfoldig bruk av et vassdrag gir 
opphav til en rekke forskjellige inngrep som 
påvirker og endrer naturtilstanden16. Tiltak 
eller inngrep i vassdrag som kan være til 
nevneverdig skade eller ulempe for allmenne 
interesser17 kan bare gjennomføres når det er 
gitt tillatelse (konsesjon) etter 
vannressursloven. Vannressurslovens 
fastsetter også at det skal opprettholdes et 
naturlig vegetasjonsbelte langs bredden av 
vassdrag (§ 11).  
 
I Finland er vannloven fra 1961 den generelle 
loven om vann og vassdrag. I vanntjeneste-
loven fra 2001 gis det mål og bestemmelser 
for vannforsyningen.  

                                                 
15 PBL § 20.1: Kommunene skal utføre en løpende 
kommuneplanlegging med sikte på å samordne den 
fysiske, økonomiske, sosiale, estetiske og kulturelle 
utvikling innenfor sine områder. 
16 Eksempler på fysiske inngrep er elveforbygging, 
fjerning av kantvegetasjon, kanalisering, senkning, 
flomverk, terskler, utfylling til samferdsel eller 
bebyggelse, masseuttak, vannuttak, grøfting, 
bekkelukking og oppdyrking.  
17 Allmenne interesser omfatter blant annet fisk, 
plante- og dyreliv, friluftsliv og flomforhold. 
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Tabell 3.1. Viktigste lovverk med betydning for vassdragsforvaltningen i Norge og Finland (pr. 
01.01.2006)
 

 

                                                 
18 Særlig relevant er retten til fiske i § 28, og 
Sametingets retningslinjer for endret bruk av utmark. 
Men også §§ 22, 24 og 26 kan ha relevans. 
19  Skal erstattes med ny lov: Naturmangfold loven. 
20 Bestemmelser om allemannsrett i utmark er gitt i en 
rekke ulike lover, bla. naturvernloven, friluftsloven, 
vannloven m.fl.  
21 Inkl.: 
a) forskrift om forebygging, begrensning og utrydding 
av sykdommer hos akvatiske organismer og  
b)  forskrift om forebygging, begrensning og 
utrydding av Gyrodactylus salaris. 
22  Inkl. a) forskrift om vern av vassdrag mot bla. 
spredning av Gyrodactylus salaris, og b) forskrift om 
begrensning av transport av levende dyr.  

Tema Norge Finland  
 

Planlegging, areal- og 
byggesaksforvaltning 

Plan- og bygningsloven (1985). 
Finnmarksloven (2005)18. 

Markanvending og byggeslagen (1999). 
Lov om masseuttak (1981). 

Miljø- og naturvern og 
biologisk mangfold 

Viltloven (1981). 
Naturvernloven 19 (1970). 

Miljøvernloven (2000). 
Naturvernloven (1996). 

Forurensning Forurensningsloven (1981). Avfallsloven (1993). 
Friluftsliv Friluftsloven (1957). 

Finnmarksloven (2005). 
Friluftsloven (1973). 
Villmarksloven (1991)20 . 

Motorferdsel i utmark Motorferdselsloven (1977). Terrengtrafikkloven (1995). 

Næring Reindriftsloven (1978). 
Jordloven (1995). 
Skogloven (1965). 

Reindriftsloven (1990). 
Skogloven (1996). 

Kulturminner Kulturminneloven (1978). Bygningsvernloven (1985). 
Kulturminneloven (1963). 
Lov om sametinget (1995). 

Vannressurser 
- tilstand 
- miljø 
- verna vassdrag 

Vannressursloven (2000). 
Vassdragsreguleringsloven (1917). 
Naturskadeloven. 

Vannloven (1961). 
Vanntjenesteloven (2001). 
Fossevernloven (1987).  

Fiskesykdommer Matloven (2003) ned tilhørende 
forskrifter21. 

Dyresykdomsloven (1980) med 
tilhørende forskrifter22. 

Fiske Laks- og innlandsfiskeloven (1992). 
Lov om retten til fisket i Tanavassdraget 
(1888) med tilhørende resolusjoner. 
Finnmarksloven (2005).  

Fiskeloven (1982). 
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3.2. Vassdragsvern og vern mot 
vannkraftutbygging 
 
Norge har mange vassdrag og vassdrags-
naturen er svært variert. I 1960 anmodet det 
norske Stortinget om at det ble utarbeidet en 
verneplan for vassdrag. Stortinget har vedtatt 
fire verneplaner23, samt en supplering av 
eksisterende verneplaner i 2005. Totalt er nå 
387 vassdrag vernet mot vannkraftutbygging. 
Samlet sett skal disse vassdragene utgjøre et 
representativt utsnitt av vassdragsnaturen i 
Norge (se boks 3.1.).  
 

 
 
Tanavassdraget (hovedelva og sideelver) er 
en del av verneplan II fra 1980. Vassdrags-
vernet gjelder konsesjonspliktige 
vannkraftverk. Det kan gis konsesjon til 
mikro og minikraftverk24.  
 
Tanavassdraget ble vernet for å ta vare på 
den enestående laksestammen, 
                                                 
23 i 1973, 1980, 1986 og 1993 
24 Det finnes tre småkraftverk på norsk side av 
vassdraget: I Nedre Mollesjohk, Øvre Mollesjohk og 
ved Ravnastua.  

friluftsinteressene knyttet til vassdraget samt 
de store verdiene som er knyttet til 
vassdraget så som botanikk, zoologi og 
geofag. Vassdraget er både et velegnet type 
og referansevassdrag25 og er vurdert som et 
av de mest verneverdige vassdragene i landet 
naturvitenskaplig sett. 
 
I Finland er de mest verdifulle fossene på 
nasjonalt nivå fredet for vannkraftutbygging 
gjennom fossevernloven (1987). Denne loven 
gjelder for sideelevene til Tanavassdraget på 
finsk side. 
 
 
 
3.3. Planlegging, areal- og 
bygningslovgivning  
 
Gjennom arealplanleggingen legges 
langsiktige føringer for den framtidige 
arealbruken langs vassdraget, og dermed 
også rammer for framtidige samfunns- og 
næringsutvikling i området. Areal-
planleggingen fastsetter også hvilke områder 
som skal være ubebygd og uberørte eller 
inngrepsfrie.  
 
På norsk side er det kommunene som legger 
rammene for arealbruken lokalt. Etter plan- 
og bygningsloven (§ 20) skal kommunene 
utarbeide en kommuneplan med en langsiktig 
og kortsiktig del. Kommuneplanens 
langsiktige del består av en skriftlig del som 
omhandler mål og rammer for kommunens 
utvikling, samt en egen arealdel som angir 
arealforvaltningen.  
 
Arealdelen fastsetter arealdisponeringen i 
kommunen, og skal angi: 
• byggeområder 
• landbruks-, natur- og friluftsområder 

(LNF-områder) 
• områder for råstoffutvinning 
• områder båndlagt for nærmere angitt 

formål (f.eks. naturvernformål) 

                                                 
25 Med ”referanseverdi” menes vassdragets verdi som 
målestokk for endringer forårsaket av naturinngrep og 
påvirkninger av ulike slag i andre sammenlignbare 
vassdrag.  
 

Boks 3.1. Nasjonale mål for 
forvaltningen av de vernete 
vassdragene (Norge) 
 
• unngå inngrep som reduserer verdien 

av landskapsbilde, naturvern, 
friluftsliv, vilt, fisk, kulturminne og 
kulturmiljø 

• sikre referanseverdien i de mest urørte 
vassdraga 

• sikre og utvikle friluftlivsverdiene, 
særlig i område nær 
befolkningskonsentrasjoner 

• sikre verdien knyttet til 
forekomster/områder i nedbørfeltet til 
de vernete vassdragene som det er 
faglig dokumentert har innvirkning på 
vassdragenes verneverdier  

• sikre de vassdragsnære områdenes 
verdi for landbruk og reindrift mot 
nedbygging der disse interessene var 
en del av grunnlaget for 
vernevedtaket. 
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• områder for særskilt bruk eller vern av 
sjø og vassdrag 

• viktige ledd i kommunikasjonssystemet 
 
Kommunen har gjennom arealdelen 
myndighet til å fastsette arealdisponeringen 
på alle typer areal, også private eiendommer.  
  
Tana kommunes arealplan gjelder for 
perioden 2002-2012 og Karasjok kommune 
for perioden 2006-2015.  
 
I tillegg til arealdelen utarbeider kommunene 
reguleringsplaner og bebyggelsesplaner. En 
reguleringsplan er en detaljplan med 
bestemmelser som regulerer bruk og vern av 
grunn, vassdrag, bebyggelse m.m. i et 
bestemt område i en kommune. En 
bebyggelsesplan utarbeides for et nærmere 
avgrenset område, og fastsetter arealbruk og 
utforming av bygninger og utearealer.  
 
 
Rikspolitiske retningslinjer 
 
Regjeringen har gitt Rikspolitiske 
retningslinjer for vernede vassdrag (RPR-
VV) med hjemmel i plan- og bygningslovens 
§ 17-1. Retningslinjene gjelder vassdrags-
beltets areal som er vanndekket ved 10-års 
flommer og en sone på inntil 100 m. Det 
omfatter hovedelver, sideelver, større bekker, 
samt andre deler av nedbørsfeltet som har 
betydning for vassdragets verneverdi. 
 
Formålet med RPR-VV kan være knyttet til 
en rekke ulike verdier, som for eksempel 
opplevelsesverdier, spesiell vegetasjon, 
biologisk mangfold og kulturminner/-miljøer. 
Verneverdien vil kunne variere fra vassdrag 
til vassdrag. Vedtakene om vern av vassdrag 
har til hensikt å bevare et representativt 
utvalg av norsk vassdragsnatur for ettertiden.  
 
I retningslinjene anbefales det at det 
defineres et vassdragsbelte langs vassdragene 
på inntil 100 m, og at dette deles inn i 
klasser. Hensikten med en inndeling i 
forvaltningsklasser er å få fram ulike kriterier 
for interesseavveining i de ulike avsnitt av 
vassdragsbeltet. 
 

Følgende prinsipper bør legges til grunn for 
en slik klasseinndeling:  
 
Klasse 1 
Vassdragsbelte i og ved byer og tettsteder, 
som har eller kan få stor betydning for 
friluftsliv.  
 
Forvaltning  
Inngrep som er til skade for pedagogiske 
verdier, friluftslivsverdier, herunder fiske og 
framkommelighet i og langs vannstrengen, 
eller opplevelsesverdier, bør unngås. Den 
primære målsetting for disse områdene er 
bevaring av grunnlaget for et aktivt friluftsliv 
og tilrettelegging uten større skade på natur- 
og kulturminneverdier 
 
Klasse 2  
Vassdragsbelte med moderate inngrep i selve 
vannstrengen, og hvor nærområdene består 
av utmark, skogbruksområder og 
jordbruksområder med spredt bebyggelse.  
 
Forvaltning  
Hovedtrekkene i landskapet må søkes 
opprettholdt. Inngrep som endrer forholdene 
i kantvegetasjonen langs vannstrengen og i 
de områder som oppfattes som en del av 
vassdragsnaturen, bør unngås. Inngrep som 
enkeltvis eller i sum medfører endringer av 
en viss betydning i selve vannstrengen, bør 
unngås. Leveområder for truede plante- og 
dyrearter og mindre områder med store 
verneverdier bør gis særlig beskyttelse.  
 
Klasse 3  
Vassdragsbelte som er lite berørt av moderne 
menneskelig aktivitet, og som derfor har stor 
opplevelsesverdi og vitenskapelig verdi.  
 
Forvaltning  
Det er svært viktig å bevare naturens preg av 
å være lite berørt av moderne menneskelig 
aktivitet. Alle former for omdisponering av 
arealer i vassdragsbeltet bør unngås. 
Vannkvalitet og naturlig vannføring må 
søkes opprettholdt, og alle former for inngrep 
som reduserer vassdragets verdi må søkes 
unngått.  
 
Kommunene skal ta hensyn til de 
rikspolitiske retningslinjene og legge de til 
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grunn for sin planlegging26. Retningslinjene 
skal også legges til grunn ved behandlingen 
av enkeltsaker i forhold til planer vedtatt i 
samsvar med retningslinjene. I tillegg bør de 
tas med i vurderingen av enkeltsaker, i 
forhold til øvrige planer og i sin øvrige 
forvaltningsvirksomhet innenfor de rammer 
plan- og bygningsloven og sektorlover gir.  
 
Generelt skal kommunene legge opp til en 
arealbruk som ikke forringer verneverdiene 
som lå til grunn for Stortingets vedtak om 
vern mot vannkraftutbygging.  
 
 
Finske planbestemmelser 
 
I Finland styres areal- og bygnings-
forvaltningen av Markanvendings- og 
byggeslagen (1999).  Systemet for 
arealplanlegging på finsk side omfatter 
landskapsplaner, generalplaner og 
detaljplaner.  
 
Landskapsplanen skal angi overordnete 
prinsipper for arealforvaltningen. Lapplands 
forbund har ansvaret for landskapsplanene i 
Lapplands län og det er utarbeidet en egen 
landskapsplan for Nord-Lappland. 
Kommunene har ansvaret å utarbeide 
general- og detaljplaner. Generalplanen 
gjelder for den enkelte kommune og skal 
angi prinsipper for arealforvaltningen i 
kommunen under ett, og angi 
utbyggingsområder. Detaljplanene styrer 
bygging og arealforvaltning innen et bestemt. 
avgrenset område i kommunen.  
 
Utsjok kommune har fram til 2006 ikke hatt 
generalplan. Arealplanleggingen har fram til 
nå vært basert på detaljplaner 
(reguleringsplaner) for enkelte områder27. 
Øvrige områder har vært uten noen form for 
arealplan. 

                                                 
26 Det betyr en plikt for kommunene til å bruke 
retningslinjene i sin planlegging, men slik at det er 
rom for ulike plantilpasninger. Rikspolitiske 
retningslinjer innebærer likevel ikke i seg selv noen 
direkte binding overfor borgerne. Det vil si at det er 
planene som er rettslig bindende, og ikke 
retningslinjene i seg selv.  
27 Gjelder områdene Utsjok kirkested, Ala-Jalve, Ylä-
Jalve, Kuninkaankivi (kongesteinen), Aittisuvanto.  

 
I 2003 startet prosjektet ”Utviklingsplan for 
Tanadalen med arealplan for elvenære 
områder”. I første etappe av prosjektet ble 
det utarbeidet en utviklingsplan for Utsjok 
kommune. I andre fase utarbeides tre 
strandarealplaner for vassdragsnære områder 
som skal tilfredsstille kravene til en 
generalplan. Strandarealplanene utarbeides 
for følgende delområder:  

a) Nuorgam-Vetsikko (vedtatt oktober 
2005) 

b) Vetsikko-Nuvvus/Ailigas 
c) Nuvvus/Ailigas-Karigasniemi  

 
Disse planene vil inneholde bestemmelser 
om antall tillatte nybygg på ulike 
eiendommer. I praksis betyr dette at 
strandarealplanene gir grunneiere direkte rett 
til bygging på egen grunn, uten at man må 
søke om en spesifikk byggetillatelse.  
 
I vassdragsnære områder (strandsoner) stilles 
det imidlertid følgende krav til en slik 
strandplan:   
• Planlagte bygninger må tilpasses 

landskapet 
• Det skal foretas særskilte vurderinger av 

naturvern- og landskapsverdier, 
friluftslivets behov, vannvern, vann og 
avløp og særtrekk i natur og landskap.  

• Det skal gjenstå et tilstrekkelig stort 
sammenhengende ubebygd område.  

 
I finsk lovgivning har en ikke fastsatt noen 
eksakt bredde på strandsonen med spesifikke 
plankrav. I plansammenheng utarbeides 
strandplaner for det området som funksjonelt 
henger sammen med vannet, være seg 
vassdrag eller sjø. I det pågående 
planarbeidet med delplaner for de elvenære 
arealene langs Tanavassdraget, varierer 
bredden på planområdet fra 100 - 500 m. 
 
 
 
3.4. Fiskelovgivning, -forvaltning og 
rettigheter til fiske 
 
Fiskelovgivning- og forvaltning 
Fiskeforvaltningen i Tanavassdraget styres 
gjennom en egen overenskomst om felles 
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fiskeforskrifter mellom Norge og Finland fra 
1989 samt respektive nasjonale lover, 
resolusjoner og forskrifter for fisket.  
 
Den finsk-norske overenskomsten gjelder for 
riksgrensen fra Nuorgam til Anarjohka og 
Skieccanjohka og gir føringer for hvordan 
fisket skal utøves, herunder:  
• særregler for fiskeberettigete, 

lokalbefolkningen for øvrig, samt turister 
• tillatte redskaper og restriksjoner på bruk 

og plassering av disse28 og fiske fra båt 
• fiskekort og priser (sesongkort for 

fastboende og døgnkort for tilreisende) 
• fisketider og forbudssoner 
• regler for desinfeksjon av fiskeutstyr.  

 
Avtalepartene er også forpliktet til å føre en 
like restriktiv forvaltning hva angår 
redskapsbruk i sidevassdragene som på 
riksgrensestrekningen29.   
 
Av nasjonale lovverk gjelder fiskeloven fra 
1982 på finsk side og en egen fiskeforskrift 
for sidevassdrag.  
 
Fiskerimyndighetene i Finland er Jord- og 
skogbruksdepartementet og fiskeriavdelingen 
ved Lappland TE-senter30 på regionalt nivå. 
Lappland TE-senters fiskeriavdeling har til 
oppgave å tilrettelegge fisket på finsk side, 
herunder organisering av fiskeoppsynet 
sammen med politiet, samt tiltak for å 
forebygge spredningen av lakseparasitten 
Gyrodactylus salaris. 
 
I samsvar med fiskeriloven har 
deleierlagene31, Skogstyrelsen 
(Metsähallitus) og lokale 
fiskeriorganisasjoner dannet Utsjoki 
fiskeområde. Fiskeområdets lovpålagte 
oppgaver omfatter bl.a. organisering av 
fisket32 og gjennomføring av bruks- og 

                                                 
28 Gjelder bla. avstand fra land, djupålen og ellers 
faste anretninger i elva.  
29 Det er for eksempel innført garnforbud i alle 
sidevassdrag på norsk side utenom Karasjokhka og 
Iesjohka.  Tilsvarende grep er ikke gjennomført i 
Finland da den privatrettslige forankringen hos 
grunneierne/de fiskeberettige er sterkere.           
30 Lappland arbeidskraft- og næringssenter.  
31 Tidligere fiskefellesskap. 
32 Bortsett fra saker som gjelder fiskeregler.  

forvaltningsplan for fiskevann. Bruks- og 
forvaltningsplanen for Utsjoki fiskeområde 
ble ferdig i 2002.  
 
I Norge gir lakse- og innlandsfiskeloven av 
1992 de generelle rammene for 
fiskeforvaltningen. Lovens formål er å sikre 
de naturlige fiskebestandene og samtidig 
skape grunnlag for å utvikle bestandene med 
sikte på økt avkastning til beste for 
rettighetshavere og fritidsfiskere.  
 
Den offentlige fiskeforvaltningen består av 
Miljøverndepartementet, Direktoratet for 
naturforvaltning (DN), Fylkesmannen og 
kommunene.  
 
Loven legger til rette for en aktiv lokal 
fiskeforvaltning, blant annet gjennom 
rettighetshavernes driftsplanlegging. En 
driftsplan skal angi mål og tiltak for den 
privatrettslige delen av fiskeforvaltningen.  
For Tanavassdraget på norsk side eksisterer 
det per 2006 ingen fullstendig driftsplan. 
Laksebreveierforeningen (LBT) har 
imidlertid utarbeidet en biologisk delplan, 
som vil inngå i en framtidig, helhetlig 
driftsplan.  
 
Et fellestrekk ved forvaltningsreglene for 
fisket på norsk side er at myndigheten til å 
forvalte fisket i dag er tillagt statlige organer, 
også på det privatrettslige området.  
 
Fylkesmannen i Finnmark forvalter og 
disponerer blant annet Tanaelvas lakse-
oppsynskasse på norsk side. Dette omfatter 
inntektene fra fiskekortsalget. Øst-Finnmark 
politidistrikt ved lensmannskontorene i Tana 
og Karasjok har ansvaret for fiskeoppsynet i 
vassdraget.  
 
 
Fiskerettighetene i vassdraget 
På finsk side er fiskeretten en grunneierrett. 
Grunneiergruppen omfatter både private og 
offentlige organer (Mätsahallitus-
Skogstyrelsen). På norsk side er fiskeretten 
knyttet opp til landbruk og produksjon av 
høy på eid eller åremål leid jord33. 

                                                 
33 Lov om retten til fisket i Tanavassdraget (1888). 
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Fiskeretten gjenspeiles gjennom 
”laksebrev”34.  
 
Fiskeretten er både på norsk og finsk side en 
særrett som blant annet tillater fiske etter laks 
i vassdraget ved bruk av de tradisjonelle 
redskapstypene stengsel35, stågarn, drivgarn, 
kastenot og stang. I andre laksevassdrag i 
Norge er fisket med slike tradisjonelle 
redskapstyper forbudt36.  
 
Fiskerett i norsk del av vassdraget 
(laksebrevet) tilkommer kun ett medlem av 
hver husstand og kan ikke arves eller 
overføres. Slik regelverket praktiseres per 
2005 kan fiskerettighetene ikke leies ut, med 
unntak av utleie på årsbasis til andre 
fastboende. På norsk side var det i 2005 371 
laksebreveiere. 315 av disse er organisert i 
andelslaget Laksebreveierforeningen for 
Tanavassdraget (LBT).  
 
I Finland kan både fiskerett og eiendom 
selges hver for seg, overføres, arves eller gis 
som gave. Også tilreisende med arvet eller 
overført fiskerett innehar fiskerett på finsk 
side av vassdraget. 
 
Både på norsk og finsk side er elve-
strekningen inndelt i ulike garnfiskesoner. De 
fiskeberettigete innenfor den enkelte sone 
organiserer selv fisket og fordeler 
fiskeplassene innenfor sonen. I Tana er det 
51 garnfiskesoner mens det i Karasjok kun er 
en sone. Hvert fjerde år er det lakseting. På 
laksetinget gjennomgår man i hovedsak 
soneinndelingen og utvisningen av 
laksebrevene. 
 
Fastboende personer i Utsjok, Enare, Tana og 
Karasjok kommuner som er uten fiskerett 
(ikke fiskeberettiget) faller inn i kategorien 
lokale stangfiskere (”sesongkortberettigete”). 
Gruppen har tilgang til billige sesongkort for 

                                                 
34 Betingelser for å få laksebrev omfatter: man skal 
være fast bosittende og bruker av egen eiendom, eller 
at man leie eiendom, eiendommen må ligge innen 2 
km fra elvebredden, være bygget for beboelse, at den 
høstes og at det år om annet produseres minst 2000 kg 
høy år (et kufor).  
35 med joddu (krokgarn) eller meardi ( ruse). 
36 Med unntak av kastenotfisket i Neidenelva og teine-
, garn- og flåtefisket i Numedalslågen. 

fiske37 og kan fiske både med sluk og flue. 
Denne gruppen er til dels organisert i Tana 
jeger- og fiskerforening38, Karasjok jeger- og 
fiskerforening37 og Tanavassdragets 
laksefiskeforening.  
 
Tilreisende fiskere må kjøpe ”døgnkort”39 . 
De kan bare bruke fluestang med unntak av 
noen få spesifikke områder hvor sluk tillates.  
I Norge kan bare de med fast bostedsadresse 
i Norge fiske i sidevassdragene.    
 
 
Lokal rettighetsbasert fiskeforvaltning på 
norsk side  
På norsk side vil forvaltningsansvaret med 
hensyn til de privatrettslige fiskeforvaltnings-
oppgavene blir endret i framtiden. Det skal 
innføres en lokal rettighetsbasert forvaltning 
av fiskeressursene i Tanavassdraget i henhold 
til Finnmarksloven (§ 28):    
  

”I Tana- og Neidenvassdragene har 
lokalbefolkningen særskilte rettigheter til 
fiske på grunnlag av lov, alders tids bruk 
og lokal sedvane.  
 
Kongen kan ved forskrift gi nærmere regler 
om forvaltningen og utøvelsen av fisket. 
Forskriften skal legge til rette for en lokal, 
rettighetsbasert forvaltning av 
fiskeressursene i samsvar med 
overenskomster med Finland om fisket i 
Tana- og Neidenvassdragene.  
 
Utarbeidelsen av forskrifter og 
forhandlinger med Finland om fisket i 
Tana- og Neidenvassdragene skal skje i 
samråd med Sametinget, berørte kommuner 
og dem som har særskilte rettigheter til 
fisket i disse vassdragene”. 

 
Arbeidet med å utarbeide en ny forskrift for 
fiskeforvaltningen i vassdraget er per april 
2006 ikke startet. En slik forskrift vil kunne 
omfatte bestemmelser om valg, 
sammensetning og organisering av et nytt 
forvaltningsorgan (fiskestyre) for 
Tanavassdraget, samt bestemmelser om dette 
                                                 
37 Pris i 2005: 50 kr/år 
38 Tilsluttet Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF) 
39 Priser i 2005: 120 kr/døgn. Båtfiskekort: 250 
kr/døgn inkl. fiske fra strand.  
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forvaltningsorganets oppgaver. Aktuelle 
oppgaver er: 
• salg av fiskekort og disponering av 

inntektene fra fiskekortsalget 
• gjennomføring av praktiske 

fiskestellstiltak og tilrettelegging for fiske 
• informasjon til allmennheten om fisket i 

vassdraget 
• utarbeide og revidere driftsplan for 

vassdraget (herunder biologisk, nærings- 
og økonomisk del) 

• organisere fisket i vassdraget, for 
eksempel hvordan fisket utøves og 
fordeles innenfor sonene, utleie av 
fiskerettigheter osv.  

• fremme forslag til endringer i 
fiskereglene som må behandles i finsk-
norske forhandlinger 

• organisere fiskeoppsynet, herunder et 
eventuelt privatrettslig oppsyn 

• levere fangststatistikk 
  
Det nye forvaltningsorganer kan få 
myndighet til å omfordele og omprioritere 
fiskeinnsatsen på norsk side av vassdraget 
utenfor riksgrensestrekningen.   
 
 
3.5. Vannressursforvaltning  
 
EU vedtok i 2000 et direktiv som fastlegger 
rammene for fellesskapets vannressurs-
forvaltning (”vanndirektivet”). Direktivet 
skal også gjennomføres i Norge, og vil være 
førende for både norsk og finsk 
vannforvaltning.  
 
Formålet med vanndirektivet er å beskytte og 
forbedre den økologiske statusen til 
vannforekomster som grunnvann, vassdrag 
og kystnære sjøområder. Direktivet setter 
som mål at det skal oppnås såkalt god 
tilstand i vannforekomstene. Målet skal være 
nådd seinest 15 år etter at direktivet er gjort 
gjeldende. Direktivet skal bidra til en 
helhetlig vannforvaltning på nedbørsfeltnivå 
gjennom vannregioner40.  
 
                                                 
40 På finsk side er Tana-, Neiden- og 
Pasvikvassdragene en vannregion, og Lappland 
Miljøsenter er regional vannregionmyndighet. På 
Norsk side er Finnmark en egen vannregion og 
Fylkesmannen i Finnmark vannregionmyndighet.  

For hvert nedbørfeltdistrikt skal det 
utarbeides en forvaltningsplan. Denne skal 
bidra til å sikre helhet og sammenheng i 
vannforvaltningen innen distriktet. Planen 
skal inneholde mål og tiltak for forvaltningen 
av vannforekomstene for å nå miljømålene41. 
Planen skal revideres hvert 6. år. Direktivet 
stiller også krav til offentlighet og 
involvering av allmennheten og berørte 
parter i arbeidet med planen. 
 
Som et grunnlag for planleggingsarbeidet i 
vannregionene skal det i første fase av 
arbeidet med direktivet gjennomføres en 
karakterisering av tilstanden og negative 
påvirkninger i vannforekomstene. Vassdraget 
ble karakterisert i 2004, jfr. Kap 4.5 side 25. 
Direktivet stiller også krav til overvåking av 
vannforekomstene i et eget 
overvåkingsprogram. 
  
Å finne ut hvordan tilstanden i 
vannforekomstene faktisk er i forhold til 
direktivets krav, er et av hovedformålene 
med overvåkingsprogrammet. Overvåkingen 
skal også bidra med informasjon om effekt 
av tiltakene og hvorvidt målene nås. 
 
 
3.6. Nasjonale laksevassdrag i Norge 
 
Den norske regjeringen utnevnte i 1997 et 
eget utvalg (”Villaksutvalget”) som fikk i 
oppdrag å utrede situasjonen for de ville 
laksebestandene. Utvalget foreslo blant annet 
å gi utvalgte laksebestander en særskilt 
beskyttelse gjennom opprettelse av 
”nasjonale laksevassdrag” og ”nasjonale 
laksefjorder”.  
 
Stortinget vedtok ordningen i 2003 og 
omfatter Tanavassdraget og Tanafjorden. I de 
nasjonale laksevassdragene er det ikke tillatt 
med aktiviteter som kan være til skade for 
villaksen. Vassdragene er imidlertid svært 
ulike, og effekten av et tiltak vil variere fra 
vassdrag til vassdrag. For å unngå unødige 
restriksjoner legges det derfor opp til en 
fleksibel forvaltning der den konkrete 

                                                 
41 På www.vannportalen.no kan man følge med 
myndighetens vannforvaltning. 
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virkningen av et tiltak vil avgjøre hvordan 
det skal behandles.  
 
I løpet av 2006 skal det ferdigstilles et mer 
utfyllende regelverk innenfor de rammene 
som Stortinget har lagt. Regelverket vil følge 
rammene i beskyttelsesregimet foreslått i   
St.prp. nr 79 (2001-2002) (se boks 3.2. 
nedenfor). Kommunene vil bli involvert ved 
at de har beslutningsmyndighet i en rekke 
saker, og vil være høringsinstanser i andre 
saker.  
 

 

Boks 3.2. Rammer for beskyttelsesregimet i 
nasjonale laksevassdrag (Norge) 
 
Skal regulere inngrep som kan skade 
produksjon eller overlevelse av laks i 
vassdragene, herunder:  
• uttak av vann 
• drenering og grøfting 
• overføring av vann 
• lukking av vassdrag 
• elveforbygging og kanalisering 
• bygging av flomvoller  
• grusgraving og massetak 
• opprensking av elveløp og senking 
• fjerning av kantvegetasjon 
• utfyllinger 
• fiskeoppdrett  
• utslipp av forurensende komponenter 
• flatehogst i nærheten av lakseførende 

strekning 
• oppdyrking i nærheten av lakseførende 

strekning 
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4. FORVALTNING AV 
FISKERESSURSENE 
 
4.1. Fiskeressurser og fangst 
Tanavassdraget har svært stor betydning for 
produksjon og fangst av atlantisk laks i hele 
regionen42. Produksjonen av voksen laks i 
Tanavassdraget43 er estimert til å være rundt 
600 tonn i året44. Av dette kvantumet har et 
gjennomsnitt på 139 tonn blitt fanget årlig fra 
1972 til 2005. Variasjonen i fangstene per år 
har variert fra 70 til 250 tonn45 for vassdraget 
sett under ett (Fig 4.1.). 

Figur 4.1 Fangstkvantum av laks i 
Tanavassdraget i perioden 1972-2004.  
Kilde: Fylkesmannen i Finnmark.  
 
Også i de senere år har det vært store 
variasjoner i fangstene. I 2001 var total 
fangsten på hele 250 tonn laks, mens det i 
2004 kun ble fanget 70 tonn.  
 
Årsakene til disse variasjonene er usikre, 
men både naturlige svingninger i bestanden 
                                                 
42 I perioden 1995-2000 har Tanavassdraget stått for 
15 % av all elvefangst i Europa.   
43 Inkludert sjø, elvefangst og gytefisk.  
44 Kilde: NOU 1999: 9 ”Til laks åt alle kan ingen 
gjera”. 
45 For å overvåke innslaget av rømt oppdrettslaks, er 
det helt fra 80-tallet samlet inn og analysert 
skjellprøver fra laks. Innsalget av oppdrettslaks i 
fangstene har de siste årene vært mellom 0,05 og 0,53 
%.  

samt overbeskatning av laks og økende 
bestander av hvit fisk kan være forhold av 
betydning. 
 
De senere år har lokale fiskere og 
myndighetene vært bekymret for 
laksebestandene i de øvre delene av 
vassdraget. Iesjohka er en av sidevassdragene 
hvor laksen har vært i tilbakegang de siste 
årene. I tillegg viser data at den lakseførende 
strekningen i vassdraget er redusert fra 1270 
til 1092 km46. 
  
Tradisjonelt har størstedelen av 
laksefangstene vært tatt på norsk side. De 

siste årene har imidlertid laksefangstene på 
norsk og finsk side vært omtrent like store, 
og i 2004 ble det tatt mer laks i Finland enn i 
Norge. 
 
Mesteparten av laksefangstene tas av 
lokalbefolkningen i elvedalen. I 2004 ble 
omlag 85 % av laksen tatt av lokal-
befolkningen og de resterende 15 % av 
tilreisende fiskere. 
 
Når det gjelder redskapsbruk, tas hoveddelen 
av laksefangstene på stang i Finland og på 
garn i Norge. I perioden 1980 – 2004 
utgjorde stangfisket 60 – 80 % av de totale 
fangstene på finsk side og 40 – 60 % på 

                                                 
46 Vedlegg til høringsnotat fra Miljøverndepartementet 
(Norge), 20 juni 2001: Den enkelte nasjonale 
laksevassdrag og laksefjorder. 

Laksefangster i Tanavassdraget (1972-2004)
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norsk side. Det øvrige volumet fiskes med 
garn, hvorav drivgarn og stengsel dominerer i 
de nedre delene av vassdraget, mens stågarn 
er viktigst i Karasjohka og Iesjohka.  
 
   2004 2005 2006

Laksebreveiere Stengsel 34,7 % 32,2 % 24,1 %
Laksebreveiere Stågarn 12,6 % 14,8 % 11,8 %
Laksebreveiere Drivgarn 15,3 % 19,6 % 9,8 %
Laksebreveiere Kastenot 2,2 % 0,4 % 0,1 %
Laksebreveiere Stang 3,4 % 3,8 % 15,1 %
Fastboende uten 
laksebrev Stang 26,3 % 20,4 % 27,3 %

Tilreisende fiskere Stang 5,5 % 8,4 % 11,8 %
Tabell 4.1 Fordeling av fangst på ulike redskap. 
Kilde: Fylkesmannen i Finnmark. 
 
Fisket i vassdraget er regulert av et 
omfattende regelverk (se kap. 3.4.). På 
folkemøtene på norsk side kom det inn en 
rekke innspill til endringer i fiskereglene. 
Disse er sammenfattet i et eget dokument 
som er oversendt Fylkesmannen i Finnmark, 
til oppfølging.  
 
På norsk side skal det iht. finnmarksloven 
innføres en lokal, rettighetsbasert 
fiskeforvaltning (se kap 3.4). Arbeidet med 
en forskrift for forvaltningen av fisket i 
Tanavassdraget vil bli satt i verk i løpet av 
2006. Med bakgrunn i forskriften vil det bli 
etablert et lokalt forvaltningsorgan/fiskestyre.  
Laksebreveierforeningen (LBT) arbeider per 
2006 med den biologiske delplanen til 
driftsplanen for fisk (gjelder for norsk side).  
 
Vurdering 
For å få økte kunnskaper om laksebestandene 
i vassdraget, bør forskningen intensiveres. 
Det bør opprettes et felles finsk-norsk 
overvåkningsprogram for laksen i 
Tanavassdraget.    
 
Det bør videre etableres en felles norsk-finsk 
samarbeidsgruppe på grenseregionalt nivå. 
Gruppa bør få ansvar for praktiske tiltak for å 
verne villaksen. En slik gruppe kan bestå av 
representanter for rettighetshavere, lokale 
fiskeorganisasjoner, ansvarlige myndigheter 
og forskningsinstitusjoner.  
 
På norsk side bør det videre etableres et lokal 
fagråd for fiskeforvaltningen. Slike fagråd er 
etablert i mange vassdrag i Norge, men ikke i 

Tanavassdraget. Et lokalt fagråd kan bestå av 
rettighetshavere, lokale fiskeorganisasjoner 
og kommunene. Oppgavene for et slikt 
fagråd kan være å gi råd til forvaltningen om 
fiskeregler, drøfte samarbeid om 
gjennomføring av tiltak og utveksle 
informasjon.  
 
Inntil et nytt forvaltningsorgan (fiskestyre) 
for Tanavassdraget er på plass, bør budsjettet 
for lakseoppsynskassa sendes på høring til 
lokalnivået før oversending til Direktoratet 
for naturforvaltning (DN).  
 
Videre bør de øvrige delplanene (næring og 
økonomi) til driftsplanen for fisk 
ferdigstilles.  
 
 
 
4.2. Fiskeoppsyn 
 
På finsk side av vassdraget har Lappland TE-
senter ansvaret for fiskeoppsyn. I Norge 
administreres oppsynet av Øst-Finnmark 
politidistrikt ved lensmannen i henholdsvis 
Tana og Karasjok. Totalt er det 14 
oppsynsbetjenter/-ansatte i feltsesongen, 
hvorav 4 på finsk side og 1047 i Norge.  
 
På det grenseregionale samarbeidsmøtet i 
2004 ble det generelt konkludert med at 
fiskeoppsynet utfører sine kontrolloppgaver 
på en god måte. Dette er i samsvar med 
innspillene fra folkemøtene, hvor kun to 
deltakere etterlyste ett mer synlig oppsyn 
(vedlegg 2).   
 
På folkemøtene ble det fokusert først og 
fremst på at fiskeoppsynet bør rapportere om 
og bidra til mindre forsøpling langs 
vassdraget. Fiskeoppsynet foretar allerede i 
dag en opprydning langs sideelvene 
Masjohka og Laksjohka tidlig i sesongen.   
 
Langs sideelevene plukker oppsynsbetjentene 
søppel jevnlig i hele fiskesesongen, i den 
grad det lar seg gjøre. Langs hovedelva har 
fiskeoppsynet ikke ressurser til å 
søppelrydding.  

                                                 
47 Omfatter en oppsynsleder og fire betjenter ved 
lensmannskontorene i henholdsvis Tana og Karasjok.  
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Vurdering 
Kommunene på norsk side og fiskeoppsynet 
bør bedre samarbeidet om tiltak mot 
forsøpling, samt andre utfordringer innen 
friluftslivsforvaltning. Det bør avholdes 
årlige møter mellom kommunene og 
fiskeoppsynet.   
 
 
 
4.3. Fiskesykdommer  
 
Lakseparasitten Gyrodactylus salaris48 er 
regnet som den mest alvorlige 
menneskeskapte trusselfaktor som har 
rammet laksebestandene de siste årene.  
Andre fiskesykdommer og –parasitter som 
kan true villaksbestandene er blant annet 
infeksiøs lakseanemi (ILA) og lakselus. 
 
Nærmeste elv med Gyrodactylus salaris på 
norsk side er Skibotnelva i Troms. I Finland 
har det vært påvist Gyrodactylus salaris i et 
oppdrettsanlegg i Enare-sjøen.  
 
Forebygging av smitte til Tanavassdraget 
omfatter to type tiltak:  
a) tiltak i forhold til fiske, friluftsliv og 

ferdsel og  
b) tiltak mot smitte fra oppdrettsanlegg 

(nærmere omtalt i kap. 4.4.).  
 
På norsk side er det Mattilsynet som har 
ansvaret for tiltak mot spredning av 
fiskesykdommer. Tiltak rettet mot fiske og 
friluftsliv er forankret i følgende påbud49: 
 
• Krav om at båter, redskaper og annet 

utstyr som er brukt i et vassdrag skal 
være tørre før de brukes i annet vassdrag. 
I infiserte vassdrag er det i tillegg krav 
om desinfeksjon 

                                                 
48 Gyrodactylus salaris er et dyr på under en halv 
millimeters størrelse. Med sine små klør setter den seg 
fast og spiser av laksyngelens hud. G.salaris har stor 
formeringsevne og det kan bli opp til 10 000 parasitter 
på en laksyngel før denne dør.  
 
49 Iht. til forskrift om forebygging, begrensning og 
utryddelse av fiskesykdommer hos akvatiske 
organismer, og b) forskrift om forebygging, 
begrensning og utryddelse av Gyrodactylus salaris 
(med hjemmel i Matloven).   

• Krav om at fiskeutstyr, båter og annet 
utstyr som er brukt i vassdrag i utlandet 
skal være rengjort og desinfisert før det 
tas inn i Norge.  

• Forbud mot flytting og utsett av levende 
fisk uten godkjent helseattest 

• Forbud mot flytting av levende fisk 
mellom vassdrag 

• Forbud mot å flytte levende eller død fisk 
fra infiserte vassdrag til andre vassdrag, 
eller andre deler av samme vassdrag 

• Forbud mot å tømme vannbeholdere 
direkte i annet vassdrag. 

 
For Finnmark er det egne regler om at alle 
fiskere som kommer utenfra fylket skal 
rengjøre og desinfisere sitt utstyr 
(obligatoriske desinfeksjonsattest)  
 
Arbeidet for å hindre spredning av 
Gyrodactylus salaris har på norsk side 
omfattet overvåkning og prøvetaking50, drift 
av desinfeksjonsstasjoner, opplæring av 
personale og informasjonsarbeid 
 
På norsk side utføres desinfeksjonene i 
tilknytning til utsalgssteder for fiskekort (fem 
stasjoner i Tana og to i Karasjok). På finsk 
side foretas det desinfeksjon ved 15 
utsalgssteder for fiskekort. 
 
Det har vært en sterk økning i antall 
desinfeksjoner på norsk side. I 2003 ble det 
gjennomført 1.100 desinfeksjoner, mot 490 i 
år 2000. I Finland utføres det årlig omlag 
2.500 desinfeksjoner. På finsk side finnes det 
ikke bestemmelser om obligatorisk 
desinfeksjonsattest for fiskere.  
 
I folkemøtene på norsk side kom det inn en 
rekke bekymringer og forslag knyttet til tiltak 
mot spredning av fiskesykdommer. 
Lokalbefolkningen er bekymret for at det 
ikke er mange nok desinfeksjonsstasjoner, og 
at desinfeksjonene ikke utføres godt nok. 
 
Både på finsk og norsk side har 
lokalbefolkningen fremhevet at man ønsker 
et forbud mot fremmede båter, kanoer og 
kajakker.  

                                                 
50 Det blir årlig tatt ut 150 prøver av lakseunger fra 
Tanaelva, og 30 prøver fra Iesjohka. 
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Vurdering 
Desinfeksjonsattest bør gjøres obligatorisk 
for alle tilreisende fiskere, uavhengig av 
nasjonalitet. Dette vil redusere risikoen for 
spredning av Gyrodactylus salaris 
ytterligere.  
 
Når det gjelder antall desinfeksjonsstasjoner, 
vurderer Mattilsynet at antallet på norsk side 
er tilstrekkelig. Tilsynet ivaretar også 
opplæring av personellet som utfører 
desinfeksjon og kvalitetsikrer arbeidet. 
Mattilsynet vurderer at det er mest 
hensiktsmessig å informere om faren for 
fiskesykdommer i forbindelse med salg av 
fiskekort, og at den informasjonen som gis 
ved utsalgsstedene er tilfredsstillende. 
 
 
 
4.4. Oppdrett av laksefisk 
 
Norske myndigheter har gitt to konsesjoner 
til oppdrett av anadrome fiskearter ved 
Skjånes i Gamvik kommune. Både på norsk 
og finsk side er det stor motstand mot disse 
konsesjonene. Hovedårsaken er faren for at 
fiskesykdommer kan spre seg til Tanaelva. 
 
Det regjeringsoppnevnte villaksutvalget 
konkluderte i sin utredning med at 
fiskeoppdrettet ved Skjånes burde avvikles51. 
Tana kommune var en av høringsinstansene 
som støttet dette forslaget.  
 
Tanafjorden er en av flere ”nasjonale 
laksefjorder” i Norge hvor fiskeoppdrett 
generelt ikke er tillatt. For Tanafjorden ble 
det imidlertid gjort et unntak da ordningen 
ble vedtatt i 2003. Dette innebar tillatelse til 
videre drift ved oppdrettsanlegget i 
Hopsfjorden ved Skjånes. 
 
I forbindelse med folkemøtene både på norsk 
og finsk side har det kommet frem innspill 
om at Skjånes anlegget bør avvikles. 
 

                                                 
51 NOU1999:9 ”Til laks åt alla kan ingen gjera”. Om 
årsaken til nedgangen i de norske villaksbestandene og 
forslag til strategier og tiltak for å bedre situasjonen.  

Den norsk-finske grensevassdrags-
kommisjonen har gjentatte ganger, sist i 
2005, anbefalt at norske myndigheter ikke 
tillater oppdrett av anadrome arter i 
Tanafjorden. Kommunene i nedbørsfeltet til 
Tanavassdraget på norsk side støtter dette. 
 
Regjeringen foreslår i st.prp. 32 (2006-2007) 
”Om vern av villaksen og ferdigstilling av 
nasjonale laksevassdrag og laksefjorder” at 
Tanafjorden skal være skal være fri for 
oppdrett av laksefisk. Denne blir behandlet i 
løpet av 2007. 
 
 
4.5. Vandringshindre for fisk 
 
Undersøkelser fra Tanavassdraget tyder på at 
laksunger fra hovedelva og store sideelver i 
betydelig grad vandrer opp i små sideelver og 
bekker, og benytter disse som oppvekst-
område fra de er ett år gamle. Det er av 
særskilt betydning å sikre fiskens vandrings-
muligheter til sideelever og bekker. Spesielt i 
forbindelse med veibygging kan det ha blitt 
etablert vandringshindre der veiene krysser 
elvene.  
 
I perioden 1999-2002 undersøkte Norges 
vassdrags- og energidirektorat (NVE) og 
Lappland Miljøsenter vandringshindre for 
fisk i totalt 178 kryssingspunkter mellom 
veier og elver/bekker langs grense-
strekningen i Tanavassdraget52.  
 
I perioden 2002-2003 ble det videre 
undersøkt 72 elver/bekker53 i nedre norsk del 
av vassdraget, i Kárájohka, Iesjohka, 
Polmakelva og Utsjoki. Under 
kartleggingene ble de undersøkte sideelevene 
og bekker delt inn i tre kategorier utfra 

                                                 
52 95 av krysningspunktene var på norsk side og 77 på 
finsk side. Kartlegginger og utbedringer ble foretatt i 
forbindelse med to ulike Interreg prosjekter ”Bevaring 
av Tanaelva som en lakseelv i naturtilstand” del 1 og 
del 2. Prosjektene resulterte i rapportene:  
NVE rapport 3/2001: ”Vandringshindre for fisk i 
Tanaelvas sideelver og –bekker, konsekvenser av 
veibygging” og NVE rapport 2004-01 
”Vandringshindre for fisk i Tanaelvas sideelver og –
bekker, konsekvenser av veibygging” 
53 Derav 58 på norsk side og 14 på finsk side.  
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potensiale som oppvekstområde. 
Restaurering av lokalitetene ble utført med 
bakgrunn i prioritering av lokalitetene. I 
perioden 1999-2004 ble 14 restaureringstiltak 
gjennomført (11 i Finland og tre i Norge)  
 
På norsk side er det fremdeles tre lokaliteter 
med stort utbedringspotensiale hvor 
restaurering ikke er foretatt: 
 
Sauvkadesjohka: Fiskeoppgang forhindret 
ved uheldig kulvertløsning 
• Álletjohka: Fiskeoppgang hindret ved 

bunnsenkning nedstrøms kulvert 
• Njuorgannjohka (Båteng): Høy veifylling 

med vassdragskryssing høyt oppe i 
fyllinga 

• Lismajohka: Fiskeoppgang hindret ved 
bunnsenkning nedstrøms kulvert 

 
Følgende lokaliteter har et visst 
utbedringspotensiale:  
• Vuohpejohka (sideelv til Polmakelva): 

Fiskeoppgang hindre ved uheldig 
kulvertløsning.  

• Bánnegállájohka: Nedenstrøms bru er det 
støpt en kant med en barriere på 70 cm.  

 
Vandringshinderet ved 
Bánnegállájohka/Gulbojok er planlagt 
utbedret av Statens vegvesen i 2007 som 
avslutningsarbeid i forbindelse med bygging 
av ny bru over elva. 
 
I 2004 ble det foretatt en karakterisering av 
vannforekomstene i Tanavassdraget, som 
grunnlag for arbeidet med EUs vanndirektiv.  
Kartleggingen viste at det kan være etablert 
et vandringshinder for fisk i Harrejohka.  
 
Vurdering 
De tre lokalitetene med stort 
utbedringspotensiale bør restaureres i løpet 
av planperioden.   
 
Det bør foretas en kartlegging av mulig 
vandringshinder i Harrejohka.  
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5. REISELIV I TILKNYTNING 
TIL VASSDRAGET 
 
Reiselivets verdiskapning i forbindelse med 
laksefisket har en stadig større betydning i 
regionen. Kjøp av varer og tjenester knyttet 
til laksefisket i norsk del av Tanaelva var på 
minst 3-4 millioner kroner i 1999. Dette 
bestod hovedsakelig av kjøp av fiskekort, 
dagligvarer, bensin, overnatting og 
bespisning. Få tilreisende kjøpte roer-
tjenester, guiding og andre turopplevelser, 
først og fremst fordi disse var lite 
tilgjengelige.  
 
Sammenlignet med undersøkelser av 
regionaløkonomiske ringvirkninger av 
laksefisket i vassdrag som Namsen og 
Numedalslågen, er ringvirkningene på norsk 
side i Tanaelva imidlertid svært beskjedne. Et 
estimat gjort av Dervo et al (2001) viser at 
omsetningen fra turistfiske i Tanavassdraget i 
1999 var kr. 400,- per kg laks fanget av 
tilreisende.  Til sammenligning har andre 
vassdrag i Norden en omsetning på fra kr. 
700 til kr. 2500 per kg laks54.   
 
Resultater fra undersøkelser i 1988 og 2001 
viser at holdningene til turister på norsk side 
er blitt langt mer positiv de siste årene55.  
 
I perioden etter år 2000 har det blitt etablert 
flere bedrifter på norsk side som selger fiske- 
og jaktturer. I Tana kommune har 
reiselivsbransjen vært den bransje med flest 
nyetableringer. Det offentlige har også 
arbeidet med stimulering til fisketurisme.  
 
Tana kommune har i 2005 videreført 
forprosjektet ”Joddu”- et kompetansesenter 
for laksefiske og elvesamisk kultur. 
Konseptet omfatter etablering av et 
kompetansenettverk (nettverket Joddu) og et 
eget laksesenter, som skal bli en 
reiselivsattraksjon. Forprosjektet skal 
avsluttes i 2008 og etter planen skal senteret 
da være bygget og klar for ordinær drift. I 

                                                 
54 Data fra Norges Skogeierforbund.  
55 Dervo m.fl. 2001: ”Holdninger til fisketurisme i 
Tanadalen”. NINA rapport 673. 

planarbeidet er det lagt til grunn at både 
offentlige og private aktører er leietakere i 
senteret og at man har en egen utstillingsdel 
om laksefiske.  
 
Utsjok kommune har også planer om et 
tilsvarende laksesenter: ”Deanudoallu 
(Tenonkeskus-Tanaelvsenter). Planene er del 
av et større prosjekt for å utvikle 
helårsturisme i kommunen, inkludert et 
kvalitetssystem for ”reiseliv med respekt for 
naturen”. 
 
Tana videregående skole og Sodankylä 
videregående skole har gjennomført et felles 
program for opplæring av norske og finske 
guider innenfor naturbasert reiseliv56.  
I andre vassdrag på norsk side er det vanlig at 
grunneierlagene utvikler en felles 
internettside som markedsfører 
fiskemulighetene. Tilsvarende er under 
utvikling i regi av Laksebreveierforeningen 
for Tanavassdraget.  
 
Vurdering 
Etablering av laksesenterene Joddu og 
Deanudoallu kan gi Tanadalen et trekkplaster 
som reiselivsbedrifter og turister etterlyser. 
Det bør etableres et felles Interreg prosjekt 
for å realisere disse planene.   
 
Et bedre tilbud med hensyn til overnatting, 
bespisning, guiding, roing og andre fiske- og 
tur/utmarksaktiviteter etterspurt av de 
tilreisende.  
 
Det bør etableres en felles internettside for 
markedsføring av fiskemuligheter og –tilbud. 
Dette kan kobles mot en eventuell 
opplærings- og informasjonspakke om 
Tanavassdraget som også legges ut på 
internett.   
 
 

 

                                                 
56 Del av Interreg IIIa- prosjektet ”Reiselivets nordlige 
dimensjon”.  
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6. AREALPLANLEGGING 
LANGS VASSDRAGET 
 
6.1. Fakta om arealbruken 
 
Langs Tanavassdraget er bebyggelse til 
bolig, hytte- og næringsformål, og 
jordbruksarealene i hovedsak konsentrert til 
hovedelven samt nedre deler av Karasjohka 
og ved Anarjohka57. Størstedelen av 
fritidsbebyggelsen ligger på finsk side og 
hovedsakelig i vassdragsbeltet.  
 
Utenfor de viktigste tettstedene 
(Karigasniemi, Karasjok, Utsjoki, Nuorgam 
og Tana bru) og langs hovedelva og Utsjoki, 
er bebyggelsen spredt. Dette innebærer at 
lange strekninger langs elvemælen ved 
hovedelva fremdeles er ubebygde eller uten 
tekniske inngrep.  
  
Vassdragets nedbørsfelt omfatter store 
arealer med ”inngrepsfrie naturområder”, 
hvor det er over 1 km til nærmeste tyngre 
tekniske inngrep. Eksempelvis er 
vassdragsbeltet i sideelvene i hovedsak 
ubebygd.  
 
De inngrepsfrie områdene er viktige for 
reindriften. Alt areal på fjellsiden av 
hovedveinettet, ovenfor bebyggelsen på 
strekningen Anarjohka til Tanamunningen,  
brukes som reinbeite58. 
 
  
6.2. Arealplaner i kommunene 
 
Gjennom arealplanleggingen legger 
kommunene rammene for den framtidige 
arealbruken. Se også kapittel 3.3.  
 
Generelt har det på finsk side vært en mer 
liberal praksis mht. utbygging på elvemælen 
og i vassdragsbeltet for øvrig enn det som har 

                                                 
57 Noe spredt bebyggelse finnes lenger oppe i 
Karasjohka, langs Iesjohka og Anarjohka.   
58 Reindriftas arealbruk kommer i direkte berøring 
med Tanaelva i forbindelse med reinflyttingen. I 
Karasjok kommune er det åtte ulike flytteveier langs 
Kàràsjohka. 

vært tilfelle i Norge. Dette har skjedd blant 
annet fordi det er store forskjeller i 
lovgivningen i de to landene.  
 
Det norske lovverket legger vekt på styring 
av arealbruken gjennom arealplaner som 
skjermer arealer mot utbygging samt tillater 
arealer for bebyggelse og utnyttelser. I 
Finland legges det større vekt på 
byggetettheten innen et område enn at 
enkelte områder skal være ubebygde eller 
inngrepsfrie. I Finland er store deler av 
vassdragsbeltet privat grunn og grunneiere 
gis byggerettigheter direkte i arealplanene. I 
Norge må det gis en egen byggetillatelse i 
hver enkelt byggesak.  
 
Ulikhetene i arealplanleggingen har ført til at 
det over lang tid vært konflikter mellom 
norske og finske myndigheter på regionalt og 
lokalt nivå om arealplanleggingen langs 
Tanavassdraget. Dette har vært behandlet en 
rekke ganger i den norsk-finske  
grensevassdragskommisjonen.   
 
På folkemøtene på norsk side i 2004 ble det 
framhevet at man ønsker mer samsvar 
mellom norsk og finsk arealpolitikk i 
strandsonen langs vassdraget og at 
hyttebyggingen på elvemælen på finsk side 
må begrenses. I etterkant av dette har det 
skjedd en motsatt utvikling.  
 
Utfordringene knyttet til gjeldende planverk 
og planprosesser på henholdsvis finsk og 
norsk side er nærmere beskrevet nedenfor.  
 
 
Arealplaner for strandsonen i Utsjok 
kommune 
I Utsjok kommune pågår det pr. 2006 et 
arbeid med tre strandarealplaner som 
regulerer arealbruken i vassdragsbeltet. 
 
Den første delplanen for området Nuorgam-
Vetsikko åpner for 1.600 nye bygg frem mot 
2002 på hele strekningen. Nye bygg 
planlegges både ved eksisterende bebyggelse 
og på ubebygde strekninger. Planen 
innebærer 75 nye bygninger mellom elva og 
hovedveien, mange av disse svært nær elva.  
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Etter finsk regelverk har det vært 
gjennomført forhandlingsmøter som del av 
arbeidet med denne delplanen, hvor også 
norske myndigheter har deltatt. Norske 
lokale og regionale myndigheter har vært 
svært kritiske til omfanget av nybygging som 
er planlagt i 100 meters beltet mellom elva 
og hovedveien. Utbyggingsplanene anses 
som store inngrep i vassdragsmiljøet, og vil 
etter myndighetenes syn redusere verdien av 
Tanavassdraget som et verna vassdrag i 
naturtilstand.  
 
Stor utbygging av hytter på finsk side kan 
også ha betydning for forvaltningen av 
lakseressursene, da flere personer kan få 
fiskerettigheter som tilsvarer fastboende59.  
 
Innspillene fra norske myndigheter ble ikke 
tatt hensyn til i bearbeiding av planutkastet 
for delplanen Nuorgam-Vetsikko, og denne 
ble vedtatt i kommunestyret i Utsjok høsten 
2005. 
 
Per 2006 pågår planarbeidet med de to andre 
strandplanene i Utsjok. Det foreligger per 
april 2006 et planutkast for området 
Vetsikko-Nuvvus.  
 
 
Kommuneplanens arealdel for Tana og 
Karasjok kommuner 
Tana kommune har en gjeldende arealplan 
for perioden 2002-2013, og Karasjok 
kommune en arealplan for 2006-2015. 
 
Etter gjeldende arealplan for Tana kommune 
er ingen tiltak tillatt i 100-meters beltet langs 
vassdraget uten etter godkjent regulering- 
eller bebyggelsesplan. Dispensasjon kan 
innvilges når det foreligger særlige grunner. I 
praksis utøves det en streng dispensasjons-
praksis. 
 
I henhold til de rikspolitiske retningslinjene 
for vernete vassdrag bør vassdragets 
forvaltning differensieres etter registrerte 
verneverdier og arealtilstand. Et hjelpemiddel 
                                                 
59 Reglene for flytting og adresseendring i Finland 
gjør at det er mulig å bo et annet sted, eks. Helsinki, 
og melde flytting til Utsjok for sommersesongen, juni 
- august. På høsten kan en igjen melde flytting tilbake 
til hjemstedet, eks. Helsinki. 

i denne sammenhengen er å inndele 
vassdraget i ulike forvaltningsklasser.  
 
Karasjok kommune har foretatt en slik 
klassifisering i arealplanen (2006-2015), men 
tilsvarende er ikke gjort i Tana kommune. I 
Tana vil kartet være retningsgivende for 
saksbehandlingen, inntil det formelt inngår i 
en juridisk bindende arealplan. 
 
Vurdering 
Gjennom arbeidet med flerbruksplanen har 
kommunene i Tanadalen ikke klart å løse 
konfliktene knyttet til ulik arealbruk på finsk 
og norsk side. Med bakgrunn i at konflikten 
handler om forskjeller i lovverk, og tatt i 
betraktning vassdragets verdi som et vernet 
vassdrag, bør problemstillingene knyttet til 
ulik arealanvendelse løftes opp på et 
nasjonalt nivå og drøftes av nasjonale 
miljøvernmyndigheter.  
 
På lokalt nivå bør det settes ned et inter-
kommunal planforum for arealsaker for å 
samordne arealforvaltningen innenfor 
rammene av det enkelte lands lovverk. Et 
slikt forum kan bestå av arealplanleggerne i 
de norske og finske kommunene. 
Planforumet bør ha minst ett møte i året, og 
ansvaret for innkalling kan gå på rundgang 
mellom kommunene.  
 
Videre bør alle arealplaner som berører 
vassdragsnære områder sendes på høring og 
legges ut til offentlig ettersyn i 
nabokommunene. Planbeskrivelser og 
tegnforklaringer bør oversettes til 
henholdsvis norsk eller finsk. Det er videre 
behov for et felles norsk-finsk 
samarbeidsprosjekt som omhandler 
landskapstilpasset byggeskikk for Tanadalen. 
Prosjektet bør omfatte forhold som 
landskaps- og terrengtilpasning av nye 
bygninger, husform, størrelse og 
materialvalg.  
 
 
6.3. Bevaring av kantvegetasjon  
 
Kantsoner utgjør overgangssonen mellom 
tilgrensende men ulike dyre- og/eller 
plantesamfunn, og for vassdrag mellom vann 
og land. Inngrep i kantvegetasjonen langs et 
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vassdrag vil påvirke plante- og dyrelivet både 
til lands og til vanns.  
 
Langs Tanavassdraget er kantvegetasjonen 
ved vassdraget i stor grad bevart, med unntak 
av noen jordbruksområder. Kantvegetasjon 
bidrar til å redusere næringstilførselen til 
vassdraget som for eksempel gjødsel-
avrenning. Dette har betydning for 
vannkvaliteten. Vegetasjon langs kanten, gjør 
at elvebredden også blir mindre utsatt for 
erosjon og utrasinger. Vassdraget har også en 
begrenset naturlig flomdemping60. Dette 
forsterker viktigheten av å ha en bred, 
flersjiktet belte med naturlig vegetasjon. Å 
ivareta det eksisterende vegetasjonsbeltet i 
framtiden er derfor viktig for å kunne bevare 
Tanavassdraget i sin naturlige tilstand. 
 
I den nye vannressursloven på norsk side er 
det fastsatt et krav om at det skal 
opprettholdes et begrenset naturlig 
vegetasjonsbelte som motvirker avrenning og 
gir levested for planter og dyr. Denne regelen 
gjelder likevel ikke for byggverk som står i 
nødvendig sammenheng med vassdraget, 
eller hvor det trengs åpning for å sikre 
tilgang til vassdraget.  
 
Grunneieren, tiltakshavere og berørte 
fagmyndigheter kan kreve at kommunen 
fastsetter bredden på beltet. Bredden kan 
også fastsettes i rettslig bindende planer etter 
plan- og bygningsloven eller som 
enkeltvedtak. Langs vernede vassdrag kan 
vassdragsmyndigheten også treffe vedtak om 
å reetablere vegetasjon som er naturlig på 
stedet i en sone langs bredden som fastsettes 
i bindende plan etter plan- og bygningsloven 
 
I Tana kommune er det fastsatt i 
retningslinjer til arealdelen at kantsonen skal 
være på minimum 10 meter. 
Miljøvernmyndighetene har anbefalt at 
kantsonen fastsettes til 30 meter.  
På finsk side finnes det ikke generelle 
bestemmelser om bredden på det naturlige 
vegetasjonsbeltet.  
 

                                                 
60 Årsaken er nedbørsfelt med få magasiner og lite 
våtmark.  

Vurdering 
Kommunene vurderer at det ikke er 
hensiktsmessig å fatte en generell 
bestemmelse om bredden på kantsonen. 
Dette fordi det finnes ingen standard for hvor 
bred en naturlig kantsone bør være. Bredden 
bør justeres etter elvens bredde og gradient, 
områdets topografi og vegetasjonstype. I 
tillegg må flomparametre tas i betraktning. 
 
Alle nye reguleringsplaner som omfatter 
arealer i 100 meters beltet langs vassdraget, 
bør imidlertid ha konkrete bestemmelser om 
bredden på kantsonen.  
 
På finsk side bør det tas med bestemmelser 
om bevaring og bredde på det naturlige 
vegetasjonsbeltet når det gis byggetillatelser 
iht. strandarealplanene.  
 
I området hvor det naturlige 
vegetasjonsbeltet allerede er fjernet, er det 
behov for leplanting. I Tana kommune er 
dette aktuelt i Alleknjarg og Polmak, og 
strekningen Holmesund-Sirma. 
 
 
6.4. Massetak og råstoffutvinning 
 
Tanadalen har store løsmasseavsetninger og 
flere områder egner seg for råstoffutvinning.  
 
På norsk side forvaltes masseuttak etter plan- 
og bygningsloven, vannressursloven og de 
rikspolitiske retningslinjene for vernete 
vassdrag. Boks 6.1 gir en oversikt over 
eksisterende masseuttak i drift på norsk side. 
  

  

Boks 6.1. Eksisterende massetak i 
planområdet 
 
Karasjok  kommune: 
• Jergul 
• Dilijohka 
• Áitejohka  

 
Tana kommune:  
• Birkestrand (Rødberget) 
• Boftsa 
• Borssejohka 
• Lismajohka 
• Vestre Seida



 

30 

Dersom det skal anlegges nye masseuttak, 
eller eksisterende masseuttak planlegges 
utvidet, stiller kommunen krav om 
reguleringsplan etter plan- og bygningsloven.  
 
I Karasjok er det avsatt nye områder for 
massetak i Guovdatguolbba, Čáhppesjohka 
og Gussanjárga. I arealdelen for Tana 
kommune er det ikke avsatt særskilte 
områder til massetak. Uttak av masse i 100 
metersbeltet tillates ikke61. 
 
I Finland forvaltes uttak av masser etter en 
egen lov om masseuttak fra 1981. Lappland 
Miljøsenter gir tillatelser ved større uttak for 
eksempel til veibygging, mens kommunene 
gir tillatelser ved mindre inngrep. I følge den 
nye arealdisponerings- og bygningsloven (§ 
4) er det ikke lov å ta masser i strandsonen 
ved sjøen eller i vassdrag hvis området ikke 
er regulert til dette i en strandarealplan.  
 
Vurdering 
I Tana kommune er det behov for å utarbeide 
en felles drifts- og bruksplan for alle 
masseuttakene i kommunen.  
 
 
6.5. Laksehytter langs vassdraget  
 
Langs hovedelven i nedre del av 
Tanavassdraget er det lang tradisjon for 
laksehytter knyttet til drivgarns- og 
stengselsfiske. Hyttene har fungert som 
lagringsplass, varmestue og soveplass for de 
som ikke har hatt fiskesone nær hjemmet. 
Samtidig har hyttene hatt en viktig rolle som 
sosiale møtesteder under drivgarnsfisket. I 
dag er mange av hyttene formalisert gjennom 
egne festekontrakter, men et stort antall er 
fortsatt uregistrert.  
 
På finsk side er det noen få hytter langs elva 
(kalamökki) tilknyttet fiske. I løpet av den 
senere tid er bruken blitt betydelig redusert. 
Hytter har blitt revet eller solgt og omgjort 
for å dekke andre behov.  
 
På folkemøtene har det vært ulike syn på 
laksehytter, fra at det bør avsettes egne, 
regulerte områder til disse hyttene, at 

                                                 
61 jfr. plan- og bygningslovens § 20-4 bokstav f. 

laksebreveiere bør ha rett til å bygge 
laksehytter, til at bruken bør behovsprøves i 
det enkelte tilfelle og at hyttene bør overdras 
til andre ved opphør av fiske. 
  
Vurdering 
Behovet for laksehytter er redusert siden 
mobiliteten i dagens samfunn er mye større 
enn tidligere. I dag vil nybygde laksehytter i 
stor grad fungere som vanlige fritidshytter. 
Det er kun i den korte drivgarnsesongen at 
laksehytter blir brukt direkte i tilknytning til 
fisket. Tana kommune har derfor konkludert 
med at søknader om laksehytter bør 
behandles på lik linje som søknader om 
fritidshytter.  
 
I forhold til eksisterende laksehytter bør den 
opprinnelige funksjonen i forbindelse med 
laksefisket ivaretas. Til dette kreves det ikke 
større byggverk enn de 8 - 12 kvm som 
dagens laksehytter har. Det bør derfor ikke 
gis tillatelse til utvidelse av eksisterende 
laksehytter.  
 
Når det gjelder spørsmålet om hyttene bør 
være åpne for allmennheten på lik linje med 
gammer, er ikke dette en aktuell 
problemstilling. De aller fleste hyttene har 
vært låst de siste tiårene pga. verdiene 
hyttene har inneholdt. Brukergruppen har 
hatt tilgang til nøkkel, og dette har vært 
allment akseptert.  
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7.  FRILUFTSLIV LANGS 
VASSDRAGET 
 
7.1. Friluftsområder 
  
I forrige planperiode ble det utført en rekke 
tilretteleggingstiltak langs vassdraget, blant 
annet for å redusere forsøpling og slitasje av 
naturen, og som servicetilbud for 
lokalbefolkningen og tilreisende62. De fleste 
av områdene er knyttet opp mot viktige fiske 
eller badeplasser 63. På norsk side driftes 
disse raste- og fiskeplasser av kommunene64, 
med unntak av enkelte anlegg nær vei som er 
eid av Statens Vegvesen. Informasjons-
tavlene på rasteplassene eies av 
Fylkesmannens miljøvernavdeling. 
 
I tillegg til de tilrettelagte friluftsområdene, 
brukes store deler av vassdragsbeltet til ulike 
former for friluftsliv. 
 
I forbindelse med folkemøtene og i forhold 
til kommunal saksbehandling for øvrig, er 
følgende problemstillinger i forhold til 
friluftslivsforvaltningen framhevet: 
 
• Forsøpling 

Til tross for at det er gjennomført en 
rekke tilretteleggingstiltak i forrige 
planperiode, er forsøpling fremdeles et 
problem i populære fiske- og 
friluftsområder, både på norsk og finsk 
side. 

 
• Konflikter mellom brukere 

I flere områder er konflikter mellom ulike 
typer brukergrupper som fiskere, 
camping- og bobilturister mfl. På norsk 
side gjelder dette særskilt på 
Kaldbakknes og ved Seidastryket. 

 

                                                 
62 Tiltakene omfatter avgrensning av stier og 
parkeringsplasser, oppsetting av informasjonstavler, 
toaletter og søppeldunker.  
63 På norsk side er det etablert 3 fiskeplasser for 
handikappede, ved Čáhpesjohka i Karasjok kommune 
og ved Harrevann og Smalfjordvann i Tana kommune.  
64 Tana kommune har årlige utgifter på om lag. 
230.000,- NOK til drift og vedlikehold av 8 
rasteplasser langs Tanaelva.  

• Villcamping 
I forbindelse med folkemøtene kom det 
inn en rekke klager på såkalt 
”villcamping”. Dette gjelder oppstilling 
av telt, lavvo, campingvogn og/eller 
andre midlertidige konstruksjoner over 
lang tid og/eller på steder hvor dette ikke 
er tillatt eller ikke ønskelig fra andre 
brukeres side. Blant annet er det et 
problem i flere sidevassdrag at det blir 
satt opp telt som står i ukevis uten at 
eieren er til stede og som fortrenger andre 
fiskere.  

 
• Ulovlig motorisert ferdsel 

I enkelte områder på norsk side er ulovlig 
motorisert ferdsel i vassdragsbeltet et 
problem. Dette kan være ferdsel i 
forbindelse med fiske, rasting, camping, 
bading, bærplukking eller annet. I enkelte 
områder kan det være vanskelig å vurdere 
hvor det er tillatt å kjøre f.eks. etter 
jordbruksveg eller kjørespor og hvor 
ferdselen kan komme i konflikt med 
motorferdselsloven 

 
• Manglende vedlikehold  

I forbindelse med folkemøtene i 2004, 
kom det inn en rekke kommentarer på 
manglende vedlikehold av eksisterende 
rasteplasser (se vedlegg 2). Generelt er 
det ønske om flere søppeldunker, 
toalettanlegg og bedre skilting. Videre er 
det behov for ny og oppdatert 
informasjon på tavlene som er satt opp i 
tilknytning til rasteplassene.  

 
Konkret ble det påpekt behov for nye anlegg 
i Valjok, Bievra, øverst i Storfossen, ved 
Korselva, Holmfjell og Birkestrand. En 
utvidelse av parkeringsplassen ved Polmak 
ble etterlyst. Det kom videre inn en rekke 
forslag til tiltak og reguleringer ved 
Kaldbakknes og i Tanamunningen 
naturreservat  
 
Fylkesmannen har allerede startet opp 
arbeidet med en skjøtselsplan for 
Tanamunningen naturreservat. Planen vil bla. 
bidra til å identifisere informasjons- og 
tilretteleggingsbehov i reservatet, herunder 
trykking av en informasjonsbrosjyre.  
Vurdering 
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Det bør gjennomføres en helhetlig 
kartlegging av de viktigste friluftsområdene 
langs hele vassdraget for å sikre disse 
områdene for allmennhetens bruk. En 
kartlegging av eksisterende atkomstveier ned 
til elva bør inkluderes i en slik kartlegging.  
 
En kartlegging av friluftsområder kan 
eventuelt gjennomføres i sammenheng med 
en kommunal friluftslivsplan. Tana 
kommune har per 2006 en gjeldende 
kommunedelplan for idrett, som bør 
suppleres med en egen friluftslivsdel.  
 
I enkelte områder på norsk side vil det være 
behov for å regulere arealbruken ved hjelp av 
reguleringsplaner etter plan- og 
bygningsloven . Kommunene har også 
muligheter til å utarbeide atferdsregler etter 
friluftsloven (§ 15) som regulerer bla. ferdsel 
og uttak av brensel. Følgende områder bør 
prioriteres: Seidastryket, Kaldbakknes, 
Laksjok og Masjohka.  
 
I enkelte områder er det behov for nye 
rasteplasser og/eller andre tilretteleggings-
tiltak. For kommunene på norsk side vil det 
imidlertid ikke være aktuelt å bygge nye 
rasteplasser uten at deler av drifts- og 
vedlikeholdsutgiftene dekkes av inntektene 
fra fiskekortsalget. Behovene bør derfor 
vurderes grundigere på senere tidspunkt. 
Utbedringer av parkeringsplassen ved den 
eksisterende rasteplassen i Polmak bør 
imidlertid gjennomføres allerede nå.  
 
På informasjonstavlene på rasteplassene er 
det behov for ny og oppdatert informasjon, 
gjerne med en egen informasjonsprofil. 
  
Flere av oppgavene ovenfor kan med fordel 
løses i samarbeid mellom norske og finske 
myndigheter. Det foreslås derfor å utvikle et 
nytt, grenseregionalt Interreg-prosjekt som 
omhandler frilufts- og tilretteleggingstiltak65.   
 
 

                                                 
65 Se også prosjektdokumentet ”Anbefalinger til felles 
tiltak i flerbruksplanen for 
Tanavassdraget”av15.12.2005, Interreg IIIa prosjektet 
”Ny flerbruksplan for Tanavassdraget - samarbeid 
mellom grensekommuner i Tanadalen”, tiltak 6.3.  

7.2. Båtlandingsplasser  
 
Langs vassdraget finnes en hel rekke 
båtlandingsplasser for elvebåter og andre 
typer båter. Båtene brukes i hovedsak til 
fiske i forbindelse med drivgarns-, stengsels 
– og stangfiske. Både på finsk og norsk side 
er det tradisjon for at fiskerne har tilgang til 
båtlandingsplasser i sin bygd og/eller 
fiskesone.   
 
På finsk side er det foretatt en kartlegging av 
båtlandingsplassene gjennom prosjektet 
”Bevaring av Tanaelva som lakseelv i 
naturlig tilstand”. Båtlandingsplassene på 
norsk side er ikke kartlagt. Svært få av disse 
er opparbeidet eller gitt noen form for 
formell sikring. Atkomsten går gjerne langs 
en traktorvei eller kjørespor ned til elva.  
 
Vurdering:  
Det bør foretas en kartlegging av 
båtlandingsplassene på norsk side, og 
vurdere hvordan disse kan sikres og eventuelt 
tilrettelegges for framtidig bruk.   
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8. FORVALTNING AV 
KULTURMINNER, 
KULTURMILJØER OG 
KULTURLANDSKAP 
 
8.1. Registrering av kulturminner og 
kulturlandskap langs vassdraget 
  
I forrige planperiode ble det på finsk side 
foretatt en egen kartlegging av kulturminner 
langs vassdraget som en del av prosjektet 
”Utviklingsplan for Utsjok kommune med 
elvenære arealer”.  
 
På norsk side er det i løpet av planperioden 
foretatt sporadiske feltregisteringer av 
kulturminner og -landskap, men noen 
helhetlig oversikt finnes ikke. I perioden 
1992-94 gjennomførte norske myndigheter 
en nasjonal kartlegging av botanisk verdifulle 
kulturlandskap. I kartleggingen ble fire 
områder i Karasjok kommune og ett område i 
Tana kommune klassifisert i klasse 166. Alle 
områdene i Karasjok ligger langs Ánarjohka, 
og omfatter ulike typer slåtteenger. Engene 
har stort innslag av østlige og til dels sjeldne 
arter. Klasse 1 området i Tana kommune 
ligger i Store Leirpollen i Austertana, og 
omfatter et nedlagt gårdsbruk med ubeitet 
slåtteeng og beitebakker med innslag av 
østlige arter.  Skjøtsel av eiendommen (slått 
med ljå) er foretatt de senere år av Tana 
videregående skole i samarbeid med 
grunneier.  
 
Vurdering 
Å foreta et systematisk registreringsarbeid 
over alle kulturminnene langs vassdraget vil 
være en svært omfattende oppgave. På norsk 
side har kulturminnemyndighetene ikke 
disponible økonomiske midler til å sette i 
gang et slikt registreringsarbeid. 
Kulturminneprosjekter som omfatter 
avgrensete områder bør derfor prioriteres.  
Når det gjelder botaniske verdier i 
kulturlandskap, bør det foretas en ny 
kartlegging av kulturlandskapsområdene i 

                                                 
66 Klasse 1 omfatter typiske lokaliteter som er 
representative, preget av kontinuitet og som omfatter 
helhetlige landskap.  

Ánarjohka, samt foretas en vurdering av 
behov for skjøtselstiltak.  
 
 
8.2. Bevaring og formidling av 
elvesamisk kultur 
 
Tana museum er ansvarsmuseum for 
elvesamisk kultur i Norge. Museet arbeider 
med en registrering av alle museums-
gjenstandene som er helt sentral for å bevare 
viten om den elvesamiske kulturen. I 2005 
ble en ny utstilling ferdigstilt. Utstillingen 
legger vekt på elvefiske, utmarksbruk og den 
elvesamiske gården.  
  
Tana kommune har videre arbeidet med 
innsamling og registrering av lokale 
stedsnavn siden 1998, men arbeidet er ikke 
sluttført. I tillegg er det mange private som 
gjør en stor frivillig innsats med å samle inn 
opplysninger om stedsnavn.   
 
Vurdering 
Tana kommune bør ferdigstille stedsnavn-
prosjektet. Det bør vurderes om det er mulig 
å få til et felles norsk-finsk prosjekt som 
omhandler innsamling av samiske stedsnavn.  
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9. FLOM- OG 
EROSJONSSIKRING 
 
På norsk side er Norges vassdrags- og 
energidirektorat (NVE) ansvarlig nasjonal 
myndighet når det gjelder fare knyttet til 
vassdrag, herunder skader fra flom, ras, 
isgang eller erosjon.  
 
For norske myndigheter er det en målsetting 
at samfunnet gjennom arealplanlegging skal 
minimalisere behovet for nye sikringstiltak i 
framtiden. Kommunene skal derfor påse i sin 
arealplanlegging etter plan- og 
bygningsloven (PBL) at fare knyttet til flom, 
isgang og erosjon undersøkes og vurderes i 
aktuelle utbyggingsområder, og at områder 
med uakseptabel stor fare ikke bebygges.  
  
Hva som er akseptabelt risikonivå, og når det 
er behov for sikringstiltak i allerede bebygde 
områder, er differensiert etter hvilke verdier 
som skal sikres iht. til syv ulike 
sikkerhetsklasser. Retningslinjene67 skiller 
mellom ulike typer faresituasjoner og ulike 
flomstørrelser. Det går et hovedskille mellom 
situasjoner hvor menneskeliv settes i fare, og 
der det kun dreier seg om materielle skader. 
Prioritering av sikringstiltak utføres med 
bakgrunn i fare- og sikkerhetsvurderingene, 
og basert på nytte/kostnadsanalyser av 
aktuelle tiltak.  
 
Man er pr. 2006 mer restriktiv til 
gjennomføring av sikringstiltak enn hva som 
var tilfelle tidligere, spesielt for vernete 
vassdrag som Tanavassdraget. Årsaken er at 
bygging av flom- og erosjonssikringsanlegg 
har flere bakdeler. Anleggene vil fysisk 
kunne endre vassdragets dynamikk, 
vannføring og elveløp. Som en konsekvens 
av dette kan det medføre endringer i plante- 
og dyresamfunn i og langs vassdraget.  
 
 

                                                 
67 Nye retningslinjer skal lages. Høringsutkast er 
tilgjengelig på NVEs nettside 
http://www.nve.no/FileArchive/448/retningslinjer1-07.pdf. 
 

9.1. Erosjonssikring 
 
Den største delen av erosjonen i Tana-
vassdraget har naturlige årsaker. Menneskelig 
aktivitet i forbindelse med rekreasjonsbruk, 
jordbruk eller veier har også medvirket til 
erosjonen i elveskråningene i en fjerdedel av 
tilfellene.  
 
Ulempene av erosjonen kommer til syne bl.a. 
der det er bosetning og jordbruk eller der veien 
går nær elvebredden. Betydelig vanskeligere er 
det å peke ut bestemte erosjonsstrekninger eller 
områder som er kilde til finmateriale som 
dekker til laksens gyte- eller beiteområder eller 
fiskeplasser. 
 
Det kan det være nødvendig å verne 
elveskråninger mot erosjon ved hjelp av egne 
erosjonssikringsanlegg. Den mest anvendte 
metoden for erosjonssikring i Tanavassdraget 
er plastring med steinmaterialer i nedre deler 
av elveskråningen for å øke stabiliteten. I de 
nyeste sikringene er det lagt et filterlag under 
steinlaget for å hindre utglidning av 
sikringen, samt tilført vekstjord for å 
fremskynde etablering av ny vegetasjon. 
Såfremt mulig har man forsøkt å bruke lokale 
steinmaterialer 
 
De eksisterende elveforbygningene i 
Tanavassdraget er spredt over store arealer. 
Bare øvre deler av vassdraget i Karasjok 
kommune er uten forbygninger.  
På finsk side er det bygget 9,2 km 
erosjonssikringer fordelt på 12 anlegg i 
perioden 1976-1990 i hovedløpet. 
Tilsvarende på norsk side er 7 km fordelt på 
ni strekninger bygget i perioden 1976-2000. 
De mest berørte strekningene er Karasjok 
tettsted til Itkunjarga og fra Skiippagurra til 
elveutløpet.  
 
På norsk side er det foretatt natur- og 
miljømessige utbedringer på tidligere anlagte 
konvensjonelle erosjonssikringer av stein 
langs øvre del av vassdraget i Karasjok 
kommune. Det ble foretatt miljømessig 
oppgradering av sikringsanlegget ved Valjok 
i 2006 og det gjenstår dermed tiltak i nedre 
deler av vassdraget. 
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Inngrep i vassdrag slik som bygging av 
erosjonssikringer kan gi virkninger andre 
steder enn der de utføres68. Erosjonsikringer 
innebærer et kunstig inngrep som vil ha 
negative virkninger avhengig av type inngrep, 
vassdrag og arealutnyttelse. Inngrepene kan gi 
et negativt landskapsbilde. Ved omfattende 
sikringsarbeid kan det skapes kanalpregede 
vassdrag og redusere vassdragenes verdi i 
forbindelse med rekreasjon, fiske og 
tilgjengelighet69. 
 
I næringsfattige vassdrag som Tana, kommer 
en stor del av næringstilførselen fra vegetasjon 
langs elvebreddene. Dette er grunnlaget for bla. 
lakseproduksjonen. Erosjon i vegetasjonsbeltet 
og direkte strøfall fra vegetasjonsskiktet gir 
næring til vassdraget som økosystem. Det er 
derfor av stor viktighet å bevare 
kantvegetasjonen langs vassdraget. 
 
På folkemøtene som ble gjennomført i 
forbindelse med planarbeidet, kom det på 
norsk side inn en rekke innspill til 
erosjonsskråninger og områder hvor det er 
behov for sikringsanlegg. Disse er oversendt 
vassdragsmyndighetene til vurdering som en 
del av den ordinære saksbehandlingen, og er 
ikke nærmere vurdert i denne planen.  
 
Videre kom det inn innspill om at eldre 
sikringsanlegg burde repareres, og at man 
burde utføre revegetering av disse anleggene, 
blant annet forbygningen i Alleknjarg.  
 
 
Vurdering 
Anlegg i nedre deler av vassdraget i Tana 
kommune med størst behov bør prioriteres 
samt Valjok anlegget i Karasjok kommune.  
 
Tidligere utførte kartlegginger av erosjons- 
og sedimentasjonsprosessene i vassdraget bør 
gjennomføres på nytt 10 år etter forrige gang 

                                                 
68 Når en elveskråning erosjonssikres vil 
vannhastigheten ofte øke og strømningsmønsteret bli 
mere homogent. Den energi som 
tidligere ble forbrukt til sideveis erosjon kan bli 
overført til tilgrensende ikke sikrede 
steder. 
69 Østdahl, T. og Taugbøl, T., 1993: ”Inngrep i 
vassdrag, effekter og tiltak”, 
Østlandsforskning rapport 9/93. 
 

for å vurdere eventuelle framtidige endringer, 
dvs. i 2009.   
 
 
 
9.2. Flomvarsling og 
vannføringsprognoser 
 
Både i Norge og Finland sendes det ut 
flomvarsel ved fare for flom. Flomvarslene 
baseres på data om forventet vannføring i 
vassdraget sett i forhold til tidligere 
flomsituasjoner.  
 
Prognose for vannføring i vassdraget 
fremkommer av norske og finske modeller70. 
Ved hjelp av modellene kan man lettere 
vurdere risikoen for flom og tidspunktet for 
eventuelle isdemninger.  
 
På norsk side er Tanavassdraget innlemmet i 
den nasjonale flomsonekartplanen. 
Flomsonekart utarbeides for avgrensete 
områder, og viser hvilke områder som 
forventes oversvømt ved ulike vannstander. 
Hensikten med kartene er å gi kommunene et 
redskap i arealplanleggingen, slik at man 
unngår nyetableringer i flomutsatte områder. 
Kartene er også nyttige i beredskaps-
sammenheng.  
 
I henhold til den nasjonale planen er det 
utarbeidet et flomsonekart for Karasjok 
sentrum (1. prioritets område) og for de tre 
områder Bonakas, Seida og Polmak) i Tana 
kommune. 
 
 

                                                 
70 Den norske modellen er tilgjengelig på www.nve.no 
og den finske på 
http://wwwi2.ymparisto.fi/i2/68/indexe.html. 
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10. VANNKVALITET OG 
FORURENSNING TIL 
VASSDRAGET 
 
10.1. Generelt om vannkvalitet 
 
Tanavassdraget har siden 1998 vært 
overvåket med hensyn til vannkjemi og 
bakteriologi (hygienisk vannkvalitet). I 2005 
tas det vannprøver hver måned ved syv ulike 
målestasjoner i hovedvassdraget (se fig 
10.1.).  

 
Figur 10.1. Stasjoner for måling av vannkvalitet i 
Tanavassdraget 
 
Generelt viser resultatene at vassdraget i 
svært liten grad tilføres forurensende stoffer 
eller påvirkes av menneskelig aktivitet. 
Vannkvaliteten er god, og de fleste 
vannparametrene følger naturlige sesong- og 
årsvariasjoner.  
 
Vassdraget som helhet er lite forurenset av 
fosfor, og målingene fra 2002 viser 
tilstandene ”meget god” og ”god” for alle 

stasjonene. Med hensyn til nitrogen, viser 
alle målingene ved alle stasjonene i perioden 
1994-2002 en meget god tilstand.  
 
Tilstanden med hensyn til partikkelinnhold er 
også ”meget god” eller ”god” for store deler 
av året. Det er imidlertid sporadiske episoder 
med høyt partikkelinnhold og grumset 
vann71. Årsaken er erosjon i forbindelse med 
regnskyll eller vårsmelting. Slike eposider vil 
vanligvis ikke ha negative effekter for 
organismene i vannet, men fører til ulemper 
for bruken av vannet, spesielt for 
vannforsyningen. 
 
Vannets pH har vært tilnærmet uendret de 
siste 10 årene. Motstandskraften mot sur 
nedbør er naturlig høy i Tanavassdraget, og 
det er derfor ingen grunn til å frykte 
forsuring ved nåværende belastning av sur 
nedbør. 
 
Landbruket er den største kilden av potensielt 
forurensende stoffer, som slipper ut ca. 15 % 
av nitrogen (N) og fosfor (P) som totalt 
produseres i nedbørfeltet. Bidraget fra avløp 
utgjør tilsvarende 2-10 % av 
totalproduksjonen i nedbørfeltet. Tilførsler av 
næringssalter fra industri er liten og under 1 
% av total nitrogen og fosfor produksjon.  
 
I og med at vannkvaliteten for vassdraget 
som helhet er god, bør oppmerksomheten 
rettes mot eventuelle punktutslipp fra 
landbruk, avløp og avfallsbehandling som 
kan påvirke vannkvaliteten i mindre, 
avgrensete områder.  
 
 
 
10.2. Avløpsbehandling  
 
Avløpsvannet fra de største tettstedene langs 
vassdraget renses før det ledes ut i 
vassdraget. På finsk side er det renseanlegg i 
Utsjok, Karigasniemi og Nuorgam.  
I Tana kommune er det tre renseanlegg for 
avløpsvann (Tana bru, Rustefjelbma og Østre 
Seida72). I Karasjok kommune er det ett 
renseanlegg som dekker Karasjok sentrum.  I 

                                                 
71 Høy turbiditet.  
72 Disse tre er biologisk-kjemisk renseanlegg.  
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enkelte spredtbygde områder på norsk side er 
det felles avløpsanlegg hvor eneste form for 
rensing er slamavskiller. Utenom disse 
områdene er det separate avløpsanlegg, både 
på norsk og finsk side. Det samme gjelder for 
utkanten av tettstedene i Utsjok og 
Karigasniemi som ikke dekkes av 
eksisterende renseanlegg.  
 
I Norge er avløpsbehandlingen forbedret 
betraktelig siden forrige flerbruksplan fra 
1990. De norske kommunene fikk på 90-
tallet om lag 50 mill. NOK gjennom 
tiltakspakken ”Aksjon Tanavassdraget” 
øremerket til oppgradering av avløpsnett og 
bygging av renseanlegg. Blant annet ble 
avløpsnettet i Tana bru fornyet og 
renseanlegget for sentrumsområdet 
rehabilitert.  
 
De separate avløpsanleggene i spredtbygde 
områder ble videre oppgradert ved at det ble 
stilt krav om infiltrasjonsanlegg samt 
slamavskilling for alle slike anlegg. I 
områder med mye leire stilles det krav om 
sandfiltrering73.  
 
Disse tiltakene har medført at den 
hygieniske74 tilstanden i vassdraget er bedre 
enn på begynnelsen av 90-tallet. Ved alle 
målestasjonene er det i dag god eller meget 
god hygiensk vannkvalitet i følge kriteriene 
til Statens Forurensningstilsyn (SFT).  
 
I Finland er det per 2005 ikke gjennomført 
særskilte tiltak knyttet til separate 
avløpsanlegg.  
 
De ulike tiltakene knyttet til felles 
renseanlegg og separate avløpsanlegg har 
effektivt redusert forurensning og bedret 
vannkvaliteten i vassdraget. Det er imidlertid 
fremdeles utfordringer knyttet til 
avløpsbehandlingen både i Norge og Finland.   
 
På norsk side fungerer renseanlegget ved 
Tana bru tilfredsstillende. Ved Østre Seida 
og Rustefjelbma renseanlegg er det imidlertid 
avvik som medfører at man i enkelte perioder 
ikke overholder rensekravene fastsatt i 

                                                 
73 Iht. til nasjonal forskrift for separate avløpsanlegg.  
74 Forekomst av koliforme bakterier. 

utslippstillatelsene. Dette skjer spesielt ved 
store nedbørsperioder. Det er imidlertid 
knyttet en viss usikkerhet til prøvetakings-
metodene og feilkildene kan være store.  
 
I Karasjok har renseanlegget problemer med 
å ta unna vann ved stor vannføring. I tillegg 
er deler av avløpsnettet foreldet og bør 
skriftes ut.  
 
Renseanleggene i Utsjoki og Nuorgam 
fungerer tilfredsstillende, men det har over 
lengre tid vært problemer med anlegget i 
Karigasniemi.  
 
På norsk side kan det være behov for 
renseanlegg i flere bygder hvor det i dag er 
fellesanlegg med kun slambehandling. Dette 
gjelder blant annet Skiippagurra, Båteng, 
Polmak, Sirma og Tanahus.  I Tana 
kommunes økonomiplan er det avsatt midler 
til bygging av renseanlegg i Skiippagurra i 
løpet av gjeldende økonomiplanperiode.  
 
På norsk side stilles det i dag tilfredsstillende 
krav til det enkelte separate avløpsanlegg iht. 
den nasjonale forskriften for slike anlegg.  
Ytterligere krav kan spesifiseres i 
kommunale forskrifter. Tana kommune har 
ikke vedtatt en egen kommunal forskrift for 
separate anlegg. 
 
På finsk side er det behov for å bedre 
renseanleggenes funksjonsevne og utvide 
driftsområdet til utkanten av tettsteder og 
reguleringsplanområder. Med bakgrunn i 
dette planlegger Utsjok kommune bygging av 
et nytt renseanlegg i Utsjoki.  
  
I Finland trådte det i verk en ny forskrift for 
separate avløpsanlegg i 2004 hvor det stilles 
krav om en egen plan for den enkelte 
husholdningens avløpsbehandling75. I følge 
forskriften skal renseutstyret som brukes ha 
en tilstrekkelig renseeffekt. Forskriften 
gjelder i første omgang for nye bygg og 
renovering av eldre bygninger hvor det 
kreves bygge- og tiltakstillatelse. For andre 

                                                 
75 Det skal lages en plan for hvordan den enkelte 
husholdning avløpsvann skal samles, behandles og 
ledes bort. 
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bygninger skal avløpsbehandlingen være i 
samsvar med forskriften innen 2014. 
 
De nye avløpsrensekraven skaper problemer 
for Utsjok kommune som ikke har ressurser 
eller kompetanse til å veilede innbyggerne. 
Det er derfor behov for ekstern hjelp for å 
kunne tilfredsstille kravene i forskriften 
innenfor de gitte tidsfristene.  
 
Vurdering  
Det bør foretas en felles norsk-finsk 
kartlegging av avløpssituasjonen i hele 
nedbørsfeltet. Målet er å påvise objekter hvor 
det er behov for å redusere avløps-
belastningen til vassdraget. 
 
For å få en helhetlig oversikt over behovene, 
bør det utarbeides en hovedplan for avløp, 
som en oppfølging av den felles norsk-finske 
kartleggingen. En hovedplan for vann- og 
avløp bør vurdere kostnads- og nytteeffekter 
av å bygge renseanlegg i områder hvor det i 
dag er separate anlegg, og hvor 
forurensningsbelastningen er stor. Dette 
gjelder blant annet Polmak, Båteng, Sirma og 
Tanahus.  
 
Tana kommune bør også utarbeide en 
kommunal forskrift for separate 
avløpsanlegg.  
 
 
 
10.3. Gjødselhåndtering 
 
Siden forrige flerbruksplan fra 1990 har 
kontrollen med gjødselhåndteringen endret 
seg mye på norsk side. I 1995 var det 
mangler på 24 av 116 bruk som ble 
kontrollert med hensyn på punktutslipp fra 
gjødselkjellere og siloer i Tana. I 2005 har 
myndighetene kontroll med utslippene fra 
landbruket. Håndtering og lagring av 
husdyrgjødsel er i dag strengt regulert på 
norsk side gjennom forskrift om 
husdyrgjødsel.   

 
I flere år har det bla. vært arbeidet med å 
kartlegge og utbedre gjødsellagre som ikke er 
tilfredsstillende etter forskriftene.  
 
Når det gjelder spredning av husdyrgjødsel er 
det strenge restriksjoner. Det er for eksempel 
ikke tillatt å spre husdyrgjødsel på frossen 
mark, og kun innenfor et gitt tidsrom fra vår 
til høst. Det gis ikke lenger dispensasjoner i 
forhold til dette og restriksjonene på 
mellomlagring er skjerpet. 
 
Alle som mottar produksjonstilskudd i 
jordbruket er pliktige til å levere en 
gjødselplan for sitt gårdsbruk. Manglende 
gjødselsplan medfører trekk i produksjons-
tilskuddet. Gjødselsplanen er en del av en 
obligatorisk miljøplan for gårdsbruket, som 
ble innført i 2004. Miljøplan er et to-trinns 
system for registrering, planlegging og 
dokumentasjon av tiltak som gjelder 
miljømessige forhold knyttet til gårdsdrift. 
Formål med miljøplan er bl.a. bevisstgjøring 
av den enkelte gårdbruker i forhold til 
miljøverdier og miljøutfordringer på eget 
gårdsbruk, og dokumentasjon av 
miljømessige forhold knyttet til driften.  
 
Vurdering 
På folkemøtene på norsk side har det blant 
annet kommet inn innspill om at det må 
utøves sterkere kontroll med gårdsbruk med 
hensyn til utslipp. Det er imidlertid slik at 
gjødselutslipp til vassdraget fra landbruket 
allerede er regulert av et omfattende 
regelverk som følges opp og håndteres på 
lokalt nivå av den kommunale landbruks-
forvaltningen. Disse tiltakene vurderes som 
tilstrekkelige, og at det er ikke behov for 
tiltak ut over det ordinære regelverket.  
 
Det har vært rapportert at det dumpes silofôr 
ulovlig på elvebredden. Den lokale 
landbruksforvaltningen følger opp dette 
forholdet i sin veiledning- og 
rådgivningsvirksomhet overfor bøndene. 
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10.4. Avfallsbehandling 
 
Avfall fra Øst-Finnmark76 og fra Utsjok 
kommune leveres til Øst-Finnmark 
Avfallselskap (ØFAS) avfallsanlegg ved 
Gassanjarga ved Tana bru. Avfallsanlegget er 
lokalisert på toppen av en breelvavsatt 
terrasse, hvor det er lagt en plastmembran i 
bunn og langs sideveggene for å få kontroll 
med sigevannet. Den totale løsmasse 
mektigheten i området er i overkant av 60 
meter, mens grunnvannsnivået er estimert til 
om lag 50 meter.  
 
Avfallsanlegget er lokalisert nært hovedløpet 
til Tanaelva, og mange er bekymret for 
forurensning til elva som følge av 
sigevannsutslipp. Temaet ble påpekt ved 
flere anledninger på folkemøtene.  
 
ØFAS er pålagt som en del av konsesjonen å 
utføre årlige målinger av grunnvanns-
oppkommer ved avfallsanlegget. I tillegg tas 
det vannprøver fra bekken som har avrenning 
fra myrområdet like nedstrøms 
avfallsplassen. Resultatene fra prøvene i 
2004 viser at grunnvannet og bekken er 
upåvirket av sigevann (utslipp) fra 
avfallsplassen. Det er imidlertid ikke foretatt 
noen vurdering av hvor stor risiko det er for 
at slike utslipp kan skje i framtiden.  
 
Videre er det i Tana kommune seks nedlagte 
avfallsfyllinger som har vært etablert uten 
utslippstillatelse (se tabell 10.1). Disse 
anleggene kan utgjøre en lokal belastning 
med hensyn til forurensning til grunnen, men 
det finnes ikke konkrete data på hvilken type 
forurensning.  
 
I 2004 ble det laget en karakterisering av 
vannforekomstene i Tanavassdraget, som et 
grunnlag for arbeidet med EUs vanndirektiv. 
Kartleggingen påpekte avvikende 
vannkvalitetsmålinger i Korselva, i tillegg til 
at det er deponert avfall i en fylling langs 
elva.  
 
 

                                                 
76 Avfall i Karasjok leveres til Finnmark miljøtjeneste 
a/s.  

Vurdering  
Det ble foreslått på folkemøtene at ØFAS 
årlig må offentliggjøre prøveresultatene. I 
henhold til den norske 
miljøinformasjonsloven. Det bør videre 
foretas en grundigere vurdering av risiko for 
eventuell forurensning av grunnvann og/eller  
overflatevann i framtiden. 
 
Kommunene bør videre foreta jevnlige 
målinger av eventuell forurensning fra 
nedlagte avfallsfyllinger.  
 
Det bør foretas særskilte 
vannkvalitetsmålinger i Korselva, for å 
avdekke eventuell tilsig av forurenset vann 
fra avfallsfylling.  
 
 
Tabell 10.1. Avfallsanlegg og påvirkningsgrad 
(forurenset grunn) 
 
Lokalitet Type Påvirknin

gsgrad 
Drifts-
status 

Gassanjarga Øst-Finnmark 
avfallsselskap 

Usikker I drift 

Bonakas 
(Tana) 

Kommunalt 
deponi 

Ingen/akse
ptabel 

Nedlagt 

Hillagurra 
(Tana) 

Kommunalt 
deponi 

Mulig/kjent Nedlagt 

Austertana 
(Tana) 

Kommunalt 
deponi 

Mulig/kjent Nedlagt 

Jergul 
(Karasjok) 

Kommunalt 
deponi 

Mulig/kjent Nedlagt 

Mannevarre 
(Karasjok) 

Kommunal 
deponi 

Ingen/akse
ptabel 

Nedlagt 

Oalgejohk 
(Karasjok) 

Kommunalt 
deponi 

Mulig/kjent Nedlagt 

Polmak 
(Tana) 

Kommunalt 
deponi 

Mulig/kjent Nedlagt 

Ravdajohk 
(Karasjok) 

Biloppsamling Mulig/kjent Nedlagt 

Sirma 
(Tana) 

Kommunalt 
deponi 

Mulig/kjent Nedlagt 

Skiippagurr
a (Tana) 

Statens 
Vegvesen 

Mulig/kjent I drift 

Seidafjellet 
(Tana) 

Kommunalt 
deponi 

Ingen/akse
ptabel 

Nedlagt 
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11. VANNFORSYNING 
 
Både i Finland og Norge har kommunene 
ansvar for vannforsyningen.  
 
I Finland består vannforsyningen i hovedsak 
av grunnvann. Utsjok kommune leverer vann 
fra grunnvannsbrønner til tettstedene Utsjok 
kirkested, Karigasniemi og Nuorgam. I 
områder med spredt bebyggelse anvendes 
vann fra egne private brønner.  
 
I visse områder er det gode 
grunnvannsressurser (for eksempel ved 
Sulaoja), men som helhet er 
grunnvannsressursene av middels kvalitet. 
Mange eiendommer er avhengige av brønner 
boret i fjell, og kvaliteten i disse er ikke alltid 
god. I tilknytning til tettstedene (Utsjok, 
Nuorgam og Karigasniemi) er man 
avhengige av ett vannuttak, noe som er 
ufordelaktig og gir dårlig beredskap.  
 
På norsk side består vannforsyningen av 
overflatevann og grunnvann. I tettbygde 
områder kommer vannforsyningen fra 
kommunale vannverk. I perioden siden 
forrige flerbruksplan har Tana kommune 
overtatt flere privat fellesanlegg og rustet 
dem opp til forskriftsmessig stand. 
 
Flere områder med private enkeltanlegg har 
fremdeles ikke en akseptabel drikkevann-
standard. Videre finnes det både i Tana og 
Karasjok kommuner fremdeles kommunale 
vannverk hvor kvaliteten på drikkevannet er 
varierende. Forurensning som påvirker 
vannkvaliteten er i hovedsak avrenning fra 
overflatevann, jordbruk, reindrift og vilt. 
 
Per 2006 forsynes Karasjok tettsted med 
vann fra et vannanlegg ved Rávdojohka. 
Dette anlegget benytter overflate vann og er 
derfor meget utsatt for eventuell forurensing. 
Under snøsmelting om våren gjøres det årlige 
erfaringer med at drikkevannet blir misfarget 
og får smak av jord. Under stor vannføring 
og snøsmelting rammes drikkevannet av 
indikatorparametre77. I snøsmelteperioden 

                                                 
77 Parametre som gjelder fargetall, lukt, smak og 
siktbarhet i vannet.  

burde vannettet vært koblet til et 
grunnvannsmagasin. 
 
Videre trenger eksisterende vannledninger 
oppgradering. Spesielt gjelder dette 
vannledninger til Riidonjárga, 
Mánnevarnjarga og Ájonjárga da disse er 
foreldet. Rør kapasiteten er 110 millimeter og 
dermed for liten til å takle dagens behov. 
Blant annet holder vannledningen ikke mål 
etter brannvernforskriftene. 
 
Pr. 2005 har verken Tana eller Karasjok 
kommuner oppdaterte hovedplaner for vann- 
og avløp. Begge kommuner planlegger 
imidlertid å gå i gang med en rullering av 
disse planene i 2006.   
 
Vurdering 
Kommunene på norsk side bør rullere 
hovedplanene for vann- og avløp. Gjennom 
et slikt planarbeid foretas det en helhetlig 
vurdering av behov og prioritering av 
nytte/kostnadseffektive tiltak innen 
vannforsyning.  
 
Det foreslås å lage en felles norsk-finsk 
utredningen av behov for vanntjenester, som 
kan utgjøre et grunnlag bla. for hovedplaner 
for vann og avløp på norsk side.  
 
I Karasjok bør det etableres et 
grunnvannsreservoar tilknyttet dagens 
vannforsyningsanlegg. Videre bør vannettet i 
kommunen utbedres for å sikre drikkevann 
av god kvalitet samt tilfredsstillende tilgang 
på vannkvantum for brannslukking. 
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12. ADMINISTRATIVE TILTAK 
 
Gjennomføringen av EUs vanndirektiv 
 
Både Norge og Finland har i henhold til EUs 
vanndirektiv forpliktet seg til å utarbeide en 
vannforvaltningsplan innen 2009, som blant 
annet omfatter Tanavassdraget. Arbeidet med 
vannforvaltningsplanen er per 2006 ikke 
startet opp.  
 
Som en del av planarbeidet knyttet til 
vannforvaltningsplanen, skal det etableres 
ulike samarbeidsgrupper for vannforvaltning. 
I Lappland ble samarbeidsgruppen på 
fylkesnivå etablert i 2005, og ansvaret for å 
lede den ligger hos Lappland Miljøsenter. På 
norsk side er det per 2005 ikke oppnevnt 
noen regional samarbeidsgruppe, men fastsatt 
at planprosessen skal følge bestemmelsene i 
plan- og bygningsloven.  
 
I henhold til vanndirektivet skal tilstanden i 
vassdragene overvåkes, og det skal utvikles 
egen overvåkningsprogrammer.  
 
Vurdering 
Det er behov for å etablere en 
samarbeidsgruppe på grenseregionalt nivå, 
med ansvar for Tanavassdraget. Gruppas 
oppgave vil være å følge opp tiltakene i 
denne flerbruksplanen, og delta i arbeidet 
med en vannforvaltningsplan.  
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13. MÅLSETTINGER FOR FLERBRUKSPLANEN (2007-2016) 
 
13.1. Visjon 
 
”Tanavassdraget skal bevares i en naturlig tilstand, og vassdragets naturressurser utnyttes på en 
måte som er bærekraftig og som fremmer det lokale næringslivet og den samiske kulturen”.  
 
 
13.2. Hovedmål og delmål 
 
Hovedmål 1  
Bevare naturverdiene i og langs vassdraget i dagens tilstand, som grunnlag for bosetting og 
sysselsetting i dag og i framtida.  
 
Delmål 
1a) Erosjonsprosessene langs vassdraget skal overvåkes ved 10 års mellomrom. Menneskeskapt 
erosjon skal forebygges. Eksisterende erosjon- og flomsikringsanlegg skal tilpasses naturmiljøet 
omkring, og det skal tas hensyn til vassdragets naturverdi ved eventuell bygging av nye anlegg. 
 
Tillegg vedtatt av Tana kommunestyre: 
Utsatte elvebredd-områder for erosjon skal overvåkes med tre års mellomrom og spesielt etter 
større isgang og flommer. 
 
1b) Bevare landskapet og de ubebygde områdene langs vassdraget for framtida, og områder med 
særskilte naturverdier, som grunnlag for lokal og samisk kultur, næringsgrunnlag og samfunnsliv. 
 
 
Hovedmål 2 
Bevare fiskebestandene i Tanavassdraget på dagens nivå, og forvalte fiskeressursene i et 
langsiktig og bærekraftig perspektiv, til beste for lokalsamfunnene på begge sider av 
riksgrensa. 
 
Delmål 
2a) Øke kunnskapene om fiskebestandene i Tanavassdraget og bevare disse ressursene på dagens 
nivå. 
 
2b) Legge til rette for en aktiv, lokal fiskeforvaltning, og økt samarbeid og samhandling mellom 
lokale og regionale myndigheter, lokale rettighetshavere og –organisasjoner78. 
 
 
Hovedmål 3 
Sikre de viktigste frilufts- og naturområdene langs vassdraget for allmennhetens bruk i 
framtida, og bevare disse områdenes frilufts- og naturvernkvaliteter gjennom en langsiktig 
arealplanlegging, fysisk tilrettelegging og holdningsskapende arbeid.  
 
Delmål 
3a) Forsøpling og slitasje i viktige friluftsområder skal unngås gjennom en aktiv bruk av 
lovverket, fysisk tilrettelegging og holdningsskapende arbeid. 
 

                                                 
78 Delmål gjelder kun for norsk side.  
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3b) De viktigste friluftsområdene langs vassdraget skal sikres for allmennhetens bruk i framtida 
gjennom en aktiv bruk av gjeldende lovgivning og tilskuddsmidler.  
 
 
Hovedmål 4 
Bevare vannkvaliteten i Tanavassdraget i en god tilstand, og redusere effekter av diffuse 
forurensningsbelastninger.  
 
Delmål 
4a) Sikre at miljøgifter fra avfallsdeponier ikke når sigevann/sigevannssedimentet og til 
vannreservoarene.  
 
4b) Før etablering av virksomheter/deponier, skal det være gjennomført en egen 
miljøkonsekvensanalyse som ivaretar det økologiske aspektet for både vannlevende organismer og 
landlevende dyr. Miljøgifters nedbrytningstid og økte fare for sig til grunnvannreservoarene over 
tid skal være en del av sikringsvurderingen for deponianlegg. 
 
 
Hovedmål 5 
Sikre at allmennheten på en enkel måte skal kunne få tilgang til informasjon om 
Tanavassdragets tilstand og naturverdier.  
 
 
Hovedmål 6 
Ivareta lokale tradisjoner og kunnskap knyttet til bruk av vassdraget. 
 
Delmål 
6a) Bevare verneverdige kulturlandskapsområder for framtidige generasjoner. 
 
6b) Registrere kulturminner og stedsnavn i tilknytning til vassdraget. 
 
 
Hovedmål 7 
Sikre god kvalitet på drikkevannet og bedre utnyttelse av grunnvannsressursene, samt bedre 
sikkerheten for vanndistribusjonen.  
 
Delmål:  
7a) Sikre god kvalitet på drikkevannet og økt bruk av grunnvannsressurser. 
 
7b) Øke sikkerheten for vanndistribusjon og –vannforsyning. 
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14. HANDLINGSPROGRAM (2007-2016) 
 
 
Hovedmål 1: Bevare naturverdiene i og langs vassdraget i dagens tilstand, som 
grunnlag for bosetting og sysselsetting i dag og i framtida. 
 
 
FELLES NORSK-FINSKE TILTAK 
 

Deltakere (adressater) Nr Tiltak 
Finland 

 
Norge 

1a Informere lokalbefolkningen og 
kommunene om oppgavene til 
”Samarbeidsgruppa for 
Tanavassdraget”  

Lappland Miljøsenter 
Utsjok kommune 
Enare kommune 

Fylkesmannen i Finnmark 
Tana kommune 
Karasjok kommune 

1b Etablere ”Samarbeidsgruppa for 
Tanavassdraget”  

Grensevassdragskommisjonens 
finske sekretariat79 

Grensevassdragskommisjon
ens norske sekretariat80 

1c Utarbeide en forvaltningsplan for 
hele nedbørsfeltet på norsk og finsk 
side.   

Lappland Miljøsenter 
Samarbeidsgruppa for 
Tanavassdraget 

Fylkesmannen i Finnmark 
Vannregionutvalget 
Referansegruppe for 
vannforvaltningsplanen 
Tana kommune 
Karasjok kommune 
Nesseby kommune 
Kautokeino kommune 
Alta kommune 
Andre myndigheter 

1d Igangsette et felles norsk-finsk 
overvåkningsprogram for 
Tanavassdraget i samsvar med 
vanndirektivets krav 

Lappland Miljøsenter Fylkesmannen i Finnmark 

1e Videreføre det norsk-finske flomvern 
samarbeidet, herunder bla:   
• videreutvikle vannbalansemodellen 
• målinger av istykkelse 
• beregning av snøens 

vannekvivalent 
• utvikling av informasjonsmateriell 

Lappland Miljøsenter 
Utsjok kommune 
Enare kommune 
Finlands miljøsenter 
Jord- og 
skogbruksdepartementet 

Norges vassdrags- og 
energidirektorat (NVE) 
Tana kommune 
Karasjok kommune 

1f Videreføre arbeidet med 
naturtilpasning (biotopjustering) av 
eldre, eksisterende 
erosjonssikringsanlegg 

Lappland Miljøsenter 
Utsjok kommune 
Karasjok kommune 

Norges vassdrags- og 
energidirektorat (NVE) 
Tana kommune 
Karasjok kommune 

1g  Sette i gang et felles estetikk-
prosjekt. Deltema:  
• felles retningslinjer for estetikk og 

byggeskikk 
• modeller for landskapstilpasset 

byggeskikk 

Utsjok kommune 
Enare kommune 
Lappland Miljøsenter 
Matsähallitus 
Miljødepartementet 

Tana kommune 
Karasjok kommune 
Husbanken 
Norsk Form 
Norske Arkitekters 
Landsforbund (NAL) 
Miljøverndepartementet 

1h Etablere et interkommunalt 
forhandlingsforum for arealsaker 

Utsjok kommune 
Enare kommune 

Tana kommune 
Karasjok kommune 

                                                 
79 Lappland Miljøsenter.  
80 Fylkesmannen i Finnmark.  



 

45 

1i Alle areal-, regulerings- og 
bebyggelsesplaner for vassdragsnære 
områder sendes på høring og legges 
ut til offentlig ettersyn i 
nabokommunene, herunder:  
• Planbeskrivelser- og 

tegnforklaringer i de viktigste 
arealplanene skal oversettes til 
henholdsvis norsk eller finsk 

• Bakgrunnsutredninger bør 
oversettes der hvor dette er mulig. 

Utsjok kommune 
Enare kommune 
Lappland Miljøsenter 
Miljødepartementet 
Lapplands Forbund 

Tana kommune 
Karasjok kommune 

1j I forbindelse med all utbygging i 
elvenære områder skal det legges 
spesiell vekt på bevaring av 
kantvegetasjonen. Bredden på 
vegetasjonsbeltet fastsettes med 
bakgrunn i forhold på stedet.  

Utsjok kommune 
Enare kommune 

Tana kommune 
Karasjok kommune 

1k Utvikle veier og veiutstyr med 
respekt for områdets verneverdier 

Vegvesenet 
Utsjok kommune 
Tana kommune 

Statens Vegvesen 

 
 
 
TILTAK PÅ NORSK SIDE 
 
Nr Tiltak Ansvarlig Samarbeidspartnere Tidsrom 
1l Foreta en ny kartlegging av 

erosjonsskråninger, og vurdere 
utviklingen siden forrige kartlegging i 
år 2000 

Norges vassdrags- og 
energidirektorat (NVE) 

 2010 

1m Identifisere og prioritere 
leplantingstiltak som del av 
planarbeidet knyttet til SMIL81 
midlene, og med bakgrunn i dette sette 
i verk konkrete leplantinger 

Tana kommune Tana bondelag 
Tana bonde- og 
småbrukarlag 
Sirma bonde- og 
småbrukarlag 

2007-
2010 

1n Utarbeide en bruks- og driftsplan for 
massetak 

Tana kommune  2007-
2009 

1o Innarbeide digitale kartdata om 
reindriftens flytt- og trekkveier langs og 
over Tanavassdraget i kommunens 
arealplaner 

Tana kommune 
Karasjok kommune 

 2007-
2009 

1p Utarbeide en skjøtselsplan for 
Tanamunningen naturreservat 

Fylkesmannen i 
Finnmark 

Tana kommune 
Bygdelagene 
Næringslivet 

2007 

 

                                                 
81 SMIL= Tilskuddsmidler til Spesielle Miljøtiltak i Landbruket.  
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Hovedmål 2: Bevare fiskebestandene i Tanavassdraget på dagens nivå og 
forvalte fiskeressursene i et bærekraftig perspektiv til beste for 
lokalsamfunnene på begge sider av riksgrensa 
 
 
FELLES NORSK-FINSKE TILTAK 
 

Deltakere (adressater) Nr Tiltak 
Finland 

 
Norge 

2a Etablere en samarbeidsgruppe for 
villaks 

Jord og 
skogbruksdepartementet 
Lappland TE-senter 
Fiskerettighetshavere 
Utsjok kommune 
Enare kommune 
Sametinget 
Lapplands lensstyrelse 
RKTL 

Fylkesmannen i Finnmark 
Fiskerettighetshavere 
Lokale fiskeorganisasjoner 
Tana kommune 
Karasjok kommune 
Sametinget 

2b Ferdigstille og ta i bruk et felles 
overvåkningsprogram for laks 

Lappland TE-senter Fylkesmannen i Finnmark 

2c Fjerne vandringshindre for fisk ved 
lokaliteter med stort 
utbedringspotensiale 

Samarbeidsgruppa for 
Tanavassdraget 
Lappland Miljøsenter 
Vegvesenet 
RKTL 
Miljødepartementet 

Norges vassdrags- og 
energidirektorat (NVE) 
Fylkesmannen i Finnmark 
Statens Vegvesen 

2d Innføre bestemmelse om obligatorisk 
attest om rent fiskeutstyr for 
tilreisende uansett nasjonalitet 

Utsjok kommune 
Enare kommune 
Fiskerettighetshavere 
Fiskekortselgere 
Lappland TE-senter 
Lappland Miljøsenter 
Miljødepartementet 

Mattilsynet 
Fylkesmannen i Finnmark 

 
 
TILTAK PÅ NORSK SIDE 
 
Nr Tiltak Ansvarlig Samarbeidspartnere Tidsrom 
2e Gjennomføre en kartlegging av 

biologisk mangfold i ferskvann for 
Tana og Karasjok kommuner 

Tana kommune 
Karasjok kommune 

 2007-
2010 

2f Ferdigstille biologisk del av 
driftsplanen for Tanavassdraget 

Laksebreveierforeningen 
for Tanavassdraget (LBT) 
 

Tana kommune 
Karasjok kommune 
Tana laksefiskeforening 
Tana jeger- og 
fiskerforening 
Karasjok jeger- og 
fiskerforening 

2007 

2g Utbedre vandringshindre for fisk i 
Gulbjok og Saukadesjohka 
 

Statens vegvesen 
 

 2007 

3h Utbedre vandringshindre for fisk i 
Alletjohka (Alleknjarg), 
Nuorgannjohka (Båteng), 
Lismajohka (Tana bru) 

Statens vegvesen 
 

 2007-
2009 
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2i Foreta undersøkelse av mulig 
vandringshinder i Harrejohka 

Fylkesmannen i Finnmark, 
Miljøvernavdelingen 
 

 2007 

2j Vurdere behov for eventuell 
supplerende kartlegging av 
vandringshindre for fisk 

Fylkesmannen i Finnmark, 
Miljøvernavdelingen 
 

 2010 

2k Forslag for årsbudsjett for Tanaelvas 
lakseoppsynskasse på norsk side 
sendes på høring til lokalnivået 

Fylkesmannen i Finnmark, 
Miljøvernavdelingen 

 

Tana kommune 
Karasjok kommune 
Laksebreveierforeningen 
for Tanavassdraget 
(LBT) 
Tanavassdragets 
laksefiskeforening 
Tana jeger- og 
fiskerforening 
Karasjok jeger- og 
fiskerforening. 

Fom. 
2007 og 
inntil ny 
nasjonal 
forskrift 
for fisket 
er satt i 
verk. 

2l Utarbeide en forskrift for lokal 
fiskeforvaltning i Tanavassdraget, 
og etablere et lokalt fiskestyre 

Miljøverndepartementet Laksebreveierforeningen 
for Tanavassdraget 
(LBT) 
Tanavassdragets 
laksefiskeforening 
Tana jeger- og 
fiskerforening 
Karasjok jeger- og 
fiskerforening 
Tana kommune 
Karasjok kommune 

2007-
2007 

2m Etablere et lokalt fagråd for 
fiskeforvaltningen på norsk side 
innen utgangen av 2006.  

Fylkesmannen i Finnmark,
Miljøvernavdelingen 

Tana kommune 
Karasjok kommune 
Laksebreveierforeningen 
for Tanavassdraget 
(LBT) 
Tana laksefiskeforening 
Tana jeger- og 
fiskerforening 
Karasjok jeger- og 
fiskerforening 
Tana næringsforening 

2007-
2015 

2n Utarbeide følgende delplaner til 
driftsplan for Tanavassdraget:  
• delplan for næring og rekreasjon 
• delplan for økonomi 

Nytt organ for lokal 
fiskeforvaltning 
(”Tanaelvas fiskestyre”) 

Lokalt fagråd for 
fiskeforvaltning 
 

2008-
2015 

2o Utarbeide en reiselivsplan for Tana 
kommune, med konkrete tiltak 
knyttet til fisketurisme 

Tana kommune Tana næringsforening 
Reiselivsbedriftene 
Lokale 
fiskeorganisasjoner 

2007 

2p Gjennomføre årlige 
samarbeidsmøter  

Kommunene 
Fiskeoppsynet 

 Hvert år 
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Hovedmål 3: Sikre de viktigste frilufts- og naturområdene langs vassdraget for 
allmennhetens bruk i framtida, og bevare disse områdenes frilufts- og 
naturvernkvaliteter gjennom en langsiktig arealplanlegging, fysisk 
tilrettelegging og holdningsskapende arbeid. 
 
 
FELLES NORSK-FINSKE TILTAK 
 

Deltakere (adressater) Nr Tiltak 
Finland 

 
Norge 

3a Etablere et felles renovasjonsprosjekt 
med mål å redusere forsøpling av 
friluftsområder, herunder:  
• kartlegge viktige friluftsområder 

langs vassdraget 
• planlegge arealbruken på de mest 

populære fiskeplassene 
• utvikle felles informasjonsmateriell 
• opprydning og holdningsskapende 

arbeid mot forsøpling 
• tilretteleggingstiltak  

Utsjok kommune 
Enare kommune 
Lappland Miljøsenter 
Miljødepartementet 

Tana kommune 
Karasjok kommune 
Fylkesmannen i Finnmark 
 

3b Utarbeide kvalitetskriterier for 
”reiseliv med respekt for naturen”  

Samarbeidsgruppa for 
Tanavassdraget 
Utsjok kommune 
Enare kommune 
Næringsforeninger 

Samarbeidsgruppa for 
Tanavassdraget 
Tana kommune 
Karasjok kommune 
Næringsforeninger 

3c Kartlegge rekreasjonsmuligheter i 
grensedistriktet og samordne 
informasjons- og planarbeid. 
 

Samarbeidsgruppa for 
Tanavassdraget 
Utsjok kommune 
Enare kommune 
Næringsforeninger 

Samarbeidsgruppa for 
Tanavassdraget 
Tana kommune 
Karasjok kommune 
Næringsforeninger 

 
 

 
TILTAK PÅ NORSK SIDE 
 
Nr Tiltak Ansvarlig Samarbeidspartnere Tidsrom 
3d Utarbeide atferdsregler etter 

friluftsloven for de viktigste 
fiskeplassene langs sidevassdragene 
Masjohka og Laksjohka, og utføre 
tilretteleggingsprosjekt i felt (bla. 
permanent skilting) 

Tana kommune Rettighetshavere 
Fiskeorganisasjoner 
Fiskeoppsynet 
Masjok bygdelag 
 
 

2007-2008 

3e Utvide parkeringsplassen ved 
rasteplassen i Polmak 

Tana kommune Polmak bygdelag 
 

2007/2008 

 
3f 

Utarbeide en plan for friluftsliv, 
inkludert en kartlegging av viktige 
friluftsområder og atkomster til 
vassdraget.  

Tana kommune FeFo 
Fylkesmannen i 
Finnmark 

2007-2009 

3g Utarbeide en reguleringsplan for 
området ved Seidastryket 

Tana kommune  2007-2008 

3h Foreta en kartlegging av eksisterende 
båtlandingsplasser, og vurdere behov 
for sikring og tilrettelegging 

Tana kommune Rettighetshavere 
Fiskeorganisasjoner 

Innen 2010 



 

49 

Tillegg vedtatt av Tana kommunestyre 28.06.2007: 
 
TILTAK PÅ NORSK SIDE 
 
Nr Tiltak Ansvarlig Samarbeidspartnere Tidsrom 
3i Tilrettelegging og forbedring av 

rasteplasser ved Tanaelva: 
- Storfossen 
- Ailestrykene 
- Skiippagurrastryket 
- Boftsa ved Urabakken 

  
 
 

2008-2011 

3j Hindre gjengroing og åpne 
kulturlandskapet mot Tanaelva. 

Grunneiere  2007-2011 

 
 
 
Hovedmål 4: Bevare vannkvaliteten i Tanavassdraget i en god tilstand, og 
redusere effekter av diffuse forurensningsbelastninger 
 
 
FELLES NORSK-FINSKE TILTAK 
 

Deltakere (adressater) Nr Tiltak 
Finland 

 
Norge 

4a Kartlegge avløpssituasjonen i 
nedbørsfeltet, og påvise objekter hvor 
det er behov for å redusere eller fjerne 
belastningen 

Utsjok kommune 
Enare kommune 
Lappland Miljøsenter 
Miljødepartementet 

Karasjok kommune 
Tana kommune 
Fylkesmannen i Finnmark 

4b  Offentliggjøre prøvetaking fra 
eksisterende og nedlagte 
avfallsfyllinger/-plasser 

Utsjok kommune 
Enare kommune 

Tana kommune 
Karasjok kommune 

4c Utvikle slakteavfallsanlegg ved 
Ailigas biokomposteringsanlegg 

Utsjok kommune 
Lappland Miljøsenter 
Lappland TE-senter 
Paistunturi reinbeitedistrikt 

Lokalt næringsliv 

 
  

 
TILTAK PÅ NORSK SIDE 
 
Nr Tiltak Ansvarlig Deltakere Tidsrom 
4d Utarbeide en hovedplan for vann- og 

avløp 
Tana kommune 
Karasjok kommune 

 2007-
2008 

4e Utarbeide en kommunal forskrift for 
separate avløpsanlegg 

Tana kommune  2008 

4f Etablere renseanlegg for kloakkutslipp i 
Skiippagurra 

Tana kommune  2008-
2010 
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4g Foreta undersøkelser av miljøtilstanden 
i Korselva, herunder vannprøvetaking 

Fylkesmannen i Finnmark, 
Miljøvernavdelingen 

 2007 

4h  Ta i bruk automatisk prøvetakingsutstyr 
ved renseanleggene i Østre Seida og 
Rustefjelbma 

Tana kommune  2007 

4i Utbedre avløpsnettet  Karasjok kommune 
Tana kommune 

 2007-
2010 

 
 
Hovedmål 5: Sikre at allmennheten på en enkel måte skal kunne få tilgang til 
informasjon om Tanavassdragets tilstand og naturverdier  
 
 
FELLES NORSK-FINSKE TILTAK 
 

Deltakere (adressater) Nr Tiltak 
Finland 

 
Norge 

5a Etablere laksesentrene Joddu og 
Deanudoallu.  

Utsjok kommune 
Enare kommune 
Sametinget 
Lokalt næringsliv 
Lappland Miljøsenter 
Lappland TE-senter 
Metsähallitus 
Jord- og 
skogbruksdepartementet 
Miljødepartementet 

Tana kommune 
Lokalt næringsliv 
 
 

5b Utvikle opplærings- og 
undervisningspakke for internett om 
Tanaelva (”Tanaelvpakke”) 

Samarbeidsgruppa for 
Tanavassdraget 
Utsjok kommune 
Enare kommune 
Lappland Miljøsenter 
Finlands Miljøsenter 
RKTL 
Lapplands TE-senter 

Samarbeidsgruppa for 
Tanavassdraget 
Tana kommune 
Karasjok kommune 
Fylkesmannen i Finnmark 
NVE 
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TILTAK PÅ NORSK SIDE 
 
 Tiltak Ansvarlig Samarbeidspartnere Tidsrom 
5c Utvikle en internettside med 

informasjon om fiske- og 
overnattingsmulighetene i 
Tanavassdraget 

Laksebreveierforeningen 
for Tanavassdraget 
(LBT) 

Tana næringsforening 
Karasjok 
næringsforening 
Tana jeger- og 
fiskerforening 
Karasjok jeger- og 
fiskerforening 
Tana laksefiskeforening 
NVE 

2007-2008 

5d Presentere informasjon om 
Tanavassdragets tilstand82 i 
kommunenes ”miljøstatus” på 
internett 

Tana kommune 
Karasjok kommune 

  
2008-2010 

5e Resultater fra prøvetaking ved 
Gassanjarga avfallsanlegg 
presenteres på internett 

Øst-Finnmark 
avfallsselskap (ØFAS) 

 2007-2015 

5f Utarbeide en informasjonsbrosjyre 
om Tanamunningen naturreservat 

Fylkesmannen i 
Finnmark 

 
 

2007 

 
 
Hovedmål 6: Ivareta lokale tradisjoner og kunnskap knyttet til bruken av 
vassdraget 
 
 
TILTAK PÅ NORSK SIDE 
 
 Tiltak Ansvarlig Samarbeidspartnere Tidsrom 
6a Foreta en ny kartlegging av verdifulle 

kulturlandskapslokaliteter i Ánárjohka, 
og en vurdering av aktuelle 
skjøtselstiltak  

Karasjok kommune  2007-2015 

6B Ferdigstille stedsnavnprosjektet Tana kommune   
 
 

                                                 
82 Herunder informasjon om vannkvalitet, utslipp fra avfallsbehandling og næringsvirksomhet, vannføring, inngrep, 
fiskeforvaltning m.m.  
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Hovedmål 7: Sikre god kvalitet på drikkevannet og bedre utnyttelse av 
grunnvannsressursene, samt bedre sikkerheten for vanndistribusjonen 
 
 
FELLES NORSK-FINSKE TILTAK. 
 

Deltakere (adressater) Nr Tiltak 
Finland 

 
Norge 

7a Lage en statusoversikt for 
vanntjenestene i Tanadalen, inkl. en 
kartlegging av felles behov og 
utviklingsmuligheter 

Samarbeidsgruppa for 
Tanavassdraget 
Utsjok kommune 
Enare kommune 
Lappland Miljøsenter 
Miljødepartementet 
Jord- og 
skogbruksdepartementet 

Samarbeidsgruppa for 
Tanavassdraget 
Tana kommune 
Karasjok kommune 

 
 
TILTAK PÅ NORSK SIDE 
 
 Tiltak Ansvarlig Samarbeidspartnere Tidsrom 
7b Utarbeide en hovedplan for vann- og 

avløp 
Tana kommune 
Karasjok kommune 

 2007-2008 

7c Etablere en grunnvannsbrønn for 
vannreserveuttak til Karasjok sentrum 

Karasjok kommune 
 

 2007-2010 

7d Utbedre vannettet for å sikre 
drikkevann av god kvalitet samt 
tilfredsstillende tilgang på 
vannkvantum for brannslukking. 

Karasjok kommune  2007-2010 
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VEDLEGG 1: STATUS FOR GJENNOMFØRING AV TILTAK I FORRIGE 
FLERBRUKSPLAN FRA 1990 
 
TEMA: FISKEUNDERSØKELSER 
 
Tiltak 15, 36, 
37 og 38 

Det er ønskelig med flere utredninger og kunnskapsinnsamling om fiskeressursene. 
Dette gjelder både biologiske kunnskaper og lokalbefolkningens kunnskaper. Det haster 
med en del av innsamlingene.  
Øke samarbeidet ved fiskeundersøkelser og forvaltningsmessige undersøkelser, bla. med 
formål å lage et felles langsiktig formålsprogram. Dette må skje i samarbeid med, og til 
det beste for lokalbefolkningen. 
Tanavassdraget er et interessant område for forskning. Man må derfor søke å øke 
forskningen i vassdraget.  
Tanavassdraget må få status som referansevassdrag, spesielt for oppfølging av bestander 
av anadrome fiskearter.  
Etablere egen feltstasjon for fiskeriforskning i Tanavassdraget, og øke samarbeidet 
mellom landene. 
Det bør utarbeides en bibliografi over den litteratur som omhandler Tanavassdraget.  

Generelt Det er gjennomført flere forskningsprosjekt i perioden, men fremdeles mangler det 
dokumentert biologisk kunnskap om fiskeressursene i vassdraget, herunder utbredelsen 
til ulike arter og bestander. Det er ikke foretatt noen systematisk innsamling av 
lokalbefolkningens kunnskaper. 
Det er ikke utviklet et felles langsiktig formålsprogram for fiskeundersøkelser. 
Miljømyndighetene vurderer at Tanavassdraget ikke egner seg som referansevassdrag, 
og en slik ordning er derfor ikke innført. 
I løpet av planperioden er Vilt- og fiskeriforskningsinstituttet (RKTL) feltstasjon i 
Utsjok åpnet (1992). 
Det er ikke utarbeidet bibliografi for litteratur om Tanavassdraget, og det er ikke behov i 
og med at man nå kan bruke søkemotorer på internett og ved biblioteker for å finne 
litteratur.  

Tana/Karasjok Laksebreveierforeningen (LBT) har i 2005 med den biologiske delen av driftsplanen for 
fisk. Dette arbeidet innebærer en kartlegging av fiskeressursene. 

  
 
 
TEMA: FISKEREGLER 
 
Tiltak 19 Man skal garantere lokalbefolkningen påvirkningsmuligheter ved utforming av regler og 

bestemmelser som angår fiskeressursene.  
Motor og båtbruk på Tana bør reguleres slik at den ikke forårsaker belastning i elva og 
ikke forstyrrer lakseoppgangen. 
Det må innføres begrensninger i antall båter som kan fiske samtidig. 
Man må sikre at regelverket (for fisket) blir likt praktisert på norsk og finsk side. 
Man må utarbeide informasjon om fiskerettigheter, utøvelse av fiske og ”skikk og bruk”. 
Man må bedre informasjonen om ressursene og utnyttelsen. 

Generelt Det er innført to tiltak for å begrense båtbruk: a) Høyere pris på fiskekort fra båt, b) Krav 
om lokalkjent roer. Det er imidlertid ikke satt noe tak på hvor mange båter som kan være 
på elva samtidig. 
Fiskeoppsynet samarbeider godt på tvers av grensen, men påtalemyndighetens praksis er 
forskjelllig. 

Finland I arbeidet med forhandlinger om fiskeforskrifter har Lapplands länsstyrelse samarbeidet 
med lokale fiskefellesskaper, bedrifter samt Utsjoki og Enare kommuner. 
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Norge Lokalbefolkningen deltar ved at ulike interessegrupper er høringsinstanser når regler og 
forskrifter skal endres. Fylkesmannen arrangerer også åpne møter hvor 
lokalbefolkningen kan delta. 
Informasjon om fiske finnes på norsk, finsk, samisk og engelsk. 

 
 
TEMA: FISKESYKDOMMER 
 
Tiltak  Tiltak for å hindre spredning av fiskesykdommer og nye fiskearter skal konkretiseres og 

iverksettes.  
Norge Mattilsynets tiltak for å hindre spredning av Gyrodactylus salaris omfatter:  

Overvåknings- og prøvetakningsprogram i Tanavassdraget. 
Drift av desinfeksjonsstasjoner, og opplæring av personale. 
Informasjonstiltak: Flerspråklige plakater og brosjyrer. Fordeling lokalt til brukere av 
vassdraget.  

Finland Ingen rapportering. 
 
 
TEMA: VANDRINGSHINDRE FOR FISK 

 
Tiltak 17 og 29 Alle hindre som forstyrrer fiskens gang i elveutløp med mer skal utredes og forbedres. 

Der det er påvist hindringer for lakseoppgang, som skjemmende veiskjæringer/-fyllinger 
og kulverter, skal det foretas utbedringer.  

Felles 178 kryssingspunkter mellom veier og elver/bekker er kartlagt med hensyn til 
vandringshindre for fisk.83.  Per 2004 er 14 vandringshindre utbedret for å sikre oppgang 
av fisk 

Norge Følgende lokaliteter har utbedringspotensiale, men restaurering er ikke foretatt: 
Sauvkadasjohka: Fiskeoppgang forhindret ved uheldig kulvertløsning.  
Alletjohka: Fiskeoppgang hindret ved bunnsenkning nedstrøms kulvert 
Njuorgannjohka (Båteng): Høy veifylling med vassdragskryssing høyt oppe i fyllinga 
Lismajohka: Fiskeoppgang hindret ved bunnsenkning nedstrøms kulvert 
Vuohppejohka 
Bannegallajohka (Gulbjok). 

 
 
TEMA: AREALPLANLEGGING 
 
Tiltak  Det må legges opp til et utvidet samarbeid mellom landene med hensyn til hyttebygging 

i Tanadalen. 
På områder der det finnes spesielle kvaliteter ved natur og landskap skal det ikke tillates 
hyttebygging.  
Andre områder hvor det ikke må bebygges er ved utløpet av sideelver, strandterasser, 
smale partier mellom veien og elva, erosjonsstrender og bratte fjellskråninger og nakne 
knauser. 
Generelt skal hyttebygging baseres på godkjente arealplaner.  

Felles Grensevassdragskommisjonen har behandlet saken og anbefalt at man unngår bygging 
av fritidsboliger på Tanaelvas strender (1992 og 1993), og at landskapet tas spesielt 
hensyn til når man fatter vedtak om byggetillatelser. 
Det er ikke tatt initiativ til et ytterligere samarbeid mellom landene med hensyn til 
hyttebygging. 

Utsjok Anbefalingene om å ikke bygge mellom elva og hovedveien er ikke fulgt opp. Det er 
årlig bygd om lag 10 nye hytter langs elva i Utsjok kommune. 
I Utsjok kommune har det i planperioden ikke eksistert noen generalplan (arealdel) som 

                                                 
83 InterReg prosjekt: Bevaring av Tanaelva som en lakseelv i naturtilstand 
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dekker hele kommunen. Før 1996 var det en kommunal myndighet med ansvar for 
byggetillatelser som innvilget byggetillatelse for bygging i strandsonen i uregulert 
område. Da loven om endring av byggeloven (nr. 1097/1996) trådte i kraft i 1997, ble 
det krevd dispensasjon for alle nye bygg i uregulerte områder. 

Tana Bygging i 100 meters beltet langs vassdraget tillatelses i utgangspunktet ikke.  
Det innvilges dispensasjon ved særskilte grunner. Det føres en streng 
dispensasjonspraksis.  

 
 
TEMA: KANTVEGETASJON 
 
Tiltak 11 Ved nydyrkingsplaner må det inngå tilstrekkelige randsoner inntil bekker og elver for å 

hindre forurensing (fra landbruk).   
Finland Ingen rapportering. 
Norge Det er et krav i Vannressursloven at det skal opprettholdes et begrenset vegetasjonsbelte.

Ved nydyrking er tiltakshaver pålagt å sette igjen en randsone mot bekker og elver. 
Det er utført leplantinger langs vassdraget og ved gårdsbruk i Alleknjarg, Polmak og 
Sirma. 

Tana Retningslinjer til kommuneplanens arealdel fastsetter at kantsonen skal være på 
minimum 10 meter.  

 
 
TEMA: FRILUFTSLIV  
 
Tiltak 23 Man skal lede teltslagning og parkering av campingvogner bort fra Tanaelvas følsomme 

elveskråninger og til godkjente camping- og rasteplasser. Såkalt villcamping må 
begrenses. 
Elvebreddene langs Tanaelva skal ryddes og renovasjonsordninger etableres og planer 
for å forebygge forsøpling skal utarbeides. 

Finland I 1996 ble det gjennomført som sysselsettingsarbeid innen miljøvern og miljøpleie i regi 
av Lappland miljøsenter.  

Karasjok Villcamping er fremdeles et problem. 
Tana Kommunen har ikke gjennomført restriksjoner på den frie campingen, men tilrettelagt 

rasteplasser og dermed redusert bilkjøring ut i terrenget. Kommunen har gjennomført 
ryddeaksjoner langs elva, og det er etablert ordnet renovasjon i de mest belastede 
områdene.  
Likevel skjer det fremdeles teltslaging og parkering av campingvogner på uønskede 
steder. Kommunen er avhengig av et utvidet tilbud fra næringslivet og nært samarbeid 
med grunneiere og politi- og oppsynsmyndighet for å få til en ytterligere forbedring.  

 
 
TEMA: AVLØPSBEHANDLING I TETTBYGDE STRØK 
 
Tiltak 5, 6,7, og 
8 

Avløpsvann fra kommunale og andre utslipp bør gjennomgå en effektiv rensning før det 
ledes ut i vassdraget.  
Det viktigste generelle tiltak er fortsatt oppgradering og nybygging av renseanlegg. Man 
skal gjennomføre gjensidig kontroll av eksisterende renseanlegg for å vurdere 
renseeffekten, effektiviseringstiltak og vassdragsbelastning.  
Kommunene langs Tanavassdraget har bygd renseanlegg i den utstrekning økonomien 
har tillatt. Staten må bidra med betydelige andeler for dekning av kostnader til 
rensetiltak. 
Avløpsvann fra industri skal renses etter en teknisk og økonomisk gjennomførbar 
teknologi før det slippes ut i vassdraget. Også ved andre næringer skal man hindre 
belastning av vassdraget. 
Der det er felles vannforsyningsanlegg skal man samtidig sørge for å bygge 
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avløpsanlegg. I tettbebyggelse kreves renseanlegg. Krav til rensenivå bør være minst 
biologisk-kjemisk og infiltrasjonsanlegg når forholdene tillater det. Man bør utrede 
behovet for og muligheter til å hygienisere avløpsvannet.  
Avløpsbehandling ved hoteller og andre større turistanlegg skal minst være biologisk-
kjemisk rensing. 

Finland Kloakknettet er ikke blitt vesentlig utvidet i løpet av de senere år. I tettstedene er det 
enkelte nye eiendommer som er blitt tilknyttet kloakknettet. 

Norge  For tettstedene Tana bru, Rustefjelbma, Østre Seida og Karasjok er det anlagt 
avløprenseanlegg, der rensingen skjer etter biologisk- og kjemisk rensemetode. 

 
 
TEMA: SEPARATE AVLØPSANLEGG 
 
Tiltak 9,10 Hvis man i spredt bebyggelse velger vannklosett, skal avløpsvann ledes til slamavskiller 

og infiltrasjonsanlegg. Slike anlegg må etableres i tilstrekkelig avstand fra vassdrag.  
Der jordsmonn ikke egner seg for infiltrasjonsanlegg, skal det bygges kunstige 
sandfilteranlegg. Hvis dette ikke er mulig ledes vannet til tette tanker og deponeres på 
godkjent plass.  
Hvis det gjelder utslippsenheter, er prinsippet at behandlingen skal være slamavskillere 
og infiltrasjonsanlegg, og at de legges tilstrekkelig langt fra vassdraget. 

Finland Kloakknettet er ikke blitt vesentlig utvidet i løpet av de senere år. I tettstedene er det 
enkelte nye eiendommer som er blitt tilknyttet kloakknettet. 

Norge Aksjon Tanavassdraget ble i gangsatt på begynnelsen av 1990-tallet og bidro til å 
utbedre private kloakkanlegg i henhold til forskrift om utslipp fra separate avløpsanlegg. 
For å løse vann- og avløpsproblematikken er det anlagt enkeltstående private vannverk 
og separate avløpsløsninger, der avløpsvannet behandles i jordrensanlegg som baseres på
infiltrasjon i naturlige jordmasser (infiltrasjonsanlegg). I dag regner man med at 
tilnærmelsesvis 100 % er i forskriftsmessig stand etter gjeldende bestemmelser. 
Slamtømming fra separate avløpsanlegg er innarbeidet i den kommunale 
avgiftsgebyrordningen. I praksis betyr det at tømmingen skjer i offentlig regi der Øst-
Finnmark avfallsselskap utfører den praktiske delen og samtidig har årlig kontroll av 
anleggene.   

 
  
TEMA: FORURENSNINGSBELASTNING FRA REINDRIFTEN 
.  
Tiltak 12 Det må utredes hvorvidt reindriften virker belastende på Tanavassdraget (punktutslipp). 

Slakting og andre aktiviteter skal foregå slik at det ikke forekommer forurensning fra 
Tanavassdraget.  

Finland Ingen rapportering. 
Norge Utredning er ikke foretatt. Myndighetene konkluderer imidlertid med at reindriften ikke 

er belastende for vassdraget, bortsett fra avrenning av sigevann fra beitende dyr som kan 
påvirke vannkvaliteten i offentlige og private vannverk. Slaktingen kontrolleres av 
Mattilsynet og vurderes til å ikke ha betydning for vassdraget.  

 
 
TEMA: EROSJON 
 
Tiltak 27 og 28  
 
 

Erosjonsområder inkludert bunnerosjon skal kartlegges og overvåkes.   
Prioriteringsprogram for erosjonsvern og flomverntiltak skal utarbeides og realiseres for 
de mest utsatte stedene.   
De to landene skal informere de rette organene i det andre landet om vedtatte 
forbygninger og andre inngrep i vassdraget, samt presisere formålet med inngrepet.  

Felles Erosjonsskråninger langs grensestrekningen ble kartlagt i perioden 1999-2000. I tillegg 
er det foretatt vurderinger av erosjons- og sedimentasjonsprosesser i vassdraget, samt 
studier i endringer av slike forhold. 
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Det er utarbeidet egne anbefalinger for informasjonsutveksling mellom landene, og disse 
følges opp i ordinær saksbehandling84.    

Norge Kartlegging av erosjonsskråninger er ikke foretatt i sidevassdragene.  
 
 
TEMA: NATURVERN 
 
Tiltak 31 og 
32 

Det er behov for videre kartleggingsarbeid i vassdraget der verneverdiene utredes, bla. 
med undersøkelser av mulige verneverdige områder.  
De mest verdifulle steder og områder bør vernes. Man bør fremme vern og bevaring av 
kulturhistoriske og landskapsmessige verdifulle områder, også med informasjon og 
planlegging.  

Finland RKTL har undersøkt laksens utbredelsesområde i Tanavassdraget og vernerelaterte 
faktorer i tilknytning til det. 
Metsähallitus har iverksatt kartlegging av truede arter i Utsjoki kommune.  

 
Norge 

Fylkesmannen har ikke foretatt noen spesifikk utredning om tiltak for bevaring av 
verneverdige områder, og har heller ikke foretatt noen landskapsanalyse for 
vassdragsbeltet. 
Undersøkelser av verneverdier langs vassdraget følges opp gjennom miljømyndighetens 
arbeid med spesifikke verneplaner. Blant annet er Øvre Anarjohka nasjonalpark utvidet i 
løpet av planperioden.  
”Nasjonal kartlegging av verdifulle kulturlandskap” 

Tana Det er foretatt skjøtselsarbeid i tilknytning til en eiendom med verdifull slåtteeng (type: 
østlig silkenellik-eng) av nasjonal betydning85 

 
 
 
 
 

                                                 
84 Bevaring av Tanaelva som en lakseelv i naturtilstand 
85 Kartlagt i forbindelse med en nasjonal kartlegging av verdifulle kulturlandskap i Norge. Se Alm, T. et al. 1994. 
Botaniske undersøkelser av kulturlandskap i Finnmark. 3. Lokalitetsbeskrivelser for Øst-Finnmark. Tromura nr. 77, 
Universitetet i Tromsø.   
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VEDLEGG 2: SAMMENSTILLING AV INNSPILL FRA FOLKEMØTER 
 
TEMA: FISKERESSURSER 
 
Finland Viktig at Tanalaksens ulike bestander tas vare på i genbanker. 

Viktig å få mer kunnskap om lakseandpredasjon på lakseyngel. 

Karasjok Laksebestanden i Iesjohka er sterkt redusert, og det finnes knapt laks fra Jergul og oppover 
Iesjohka. 
Samme strekning opplever en sterk øking av abbor, algevekst og bunnvegetasjon. 
Må være obs på hybrid mellom laks og ørret, som kan utgjøre ny trussel!     

Tana Selbestanden i Tanamunningen naturreservat er for stor og bør beskattes gjennom tradisjonell 
jakt. 
Redusere sel- og lakseandbestanden i reservatet. 
Må kunne drive jakt på sel og lakseender i reservatet. 
Det må gjøres tiltak for å få mer fisk i sidevassdragene, f.eks Masjok og Harrejohka. 

 
 
TEMA: FISKEOPPSYN 
 
Karasjok Elveoppsynet må ferdes på elva og ikke langt oppe på fjellet!  

Oppsynshytte bør bygges ved Gorzioaivvai.  
Levende agn er forbudt utenom i nedre Tana hvor mark er tillatt. I prinsippet er det mulig å være 
streng på dette men det fungerer ikke i praksis. Det er minimalt med kontroll på innføring av 
eksotiske arter og gjenstander. 

Tana Inntekter fra fiskekortsalg bør gå til å dekke oppsyn, opprydning/vedlikehold av rasteplasser og 
andre lokale utgifter. 
Fiskeoppsynet må få ansvar for tømming av søppel og vedlikehold av rasteplasser. 
Mer synlig oppsyn som rapporterer om forsøpling. 
Oppsynet/Fjelltjenesten må få ansvar for opprydning langs vassdraget (forsøpling). 
Tømming av søppeldunker. Oppsynet kan være ansvarlig for det.  

 
 
TEMA: FISKESYKDOMMER 
 
Finland Må styrke bekjempelsen av fiskesykdommer. Mer informasjon behøves. 

Burde innføres regler om at det kun er tillatt å bruke lokale kanoer og kajakker. 
Den største trusselen mot villaksbestandene er rømt oppdrettslaks. 

Karasjok Det er for få desinfiseringsstasjoner. 
De som driver i turistnæringen må være innforstått med Gyro problematikken. Det må være 
kontroll over praksis. 
Turister som ankommer endestasjoner med sjøfly / helikopter utgjør en trussel da man per i dag 
ikke har mulighet til å kontrollere og desinfisere deres utstyr. 
Finland tillater garnfiskerett i ulike vassdrag.  Dette er meget risikofylt med tanke på 
fiskesykdommer. 
Innføre bøter hvis det viser seg at utstyr kommer utenfra og ikke er desinfisert.. 

Tana Faren for Gyrodactylus salaris må synliggjøres bedre ved å gjøre informasjon lettere tilgjengelig, 
og opprette flere plasser hvor man kan desinfisere utstyr. 
Store informasjonsskilt om Gyro og smittefare. 
Strengere krav for desinfisering av båter, motorer og fiskeutstyr. 
Det må stilles krav til selgere av fiskekort om at utstyr desinfiseres. 
De som har desinfeksjonsstasjoner må få opplæring. 
Det bør innføres et forbud mot fremmede båter på elva. 
Forbud mot fremmede/uregistrerte båter i elva. 
Strengere regler for bruk av båt (båt som er tatt med). 
Bedre kontroll over fremmede båter. 
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Forbud mot å ta med påhengsmotor. 
Bør innføres et forbud mot å ferdes i vassdraget i medbrakte båter, kanoer og kajakker. 
Turister må henvises til desinfeksjonsanlegg. Må få kvittering på desinfisering av utstyr, og må 
vise den når de kjøper fiskekort og ha dem med på elva når de fiske. 
Påbud om å vise bevis på desinfisering ved innløsning av fiskekort. 
Bedre informasjon om desinfiseringsstasjoner og bedre kontroll med rengjøring av redskap osv. 
Det må opprettes flere desinfiseringsanlegg. 

 
 
TEMA: FISKETURISME 
 
Utsjok Informasjonssenter for laksefiske til Karigasniemi. 

 
Karasjok Etablere markedsdager for å få lokalt produkt ut på markedet. 

Fiskemottak: mangler infrastruktur for videreforedling av fisk (og andre naturressurser). 
Turister er en ressurs som må utnyttes, men kontrolleres. Lokal næringsvirksomhet og lokale 
fiskere må beskyttes. 
Skreddersydde pakketurer bør satses på, og frislipp av tursiter bør reguleres ved at man innfører 
obligatorisk bruk av lokale guider i områder som ikke er tilknyttet vei. 
Ved organisert turisme bør guidene ha gjennom gått kurs som er spesielt rettet mot det særegne 
og sårbare ved Tanavassdraget. 
Per i dag er det null utviklingsmuligheter innen fisketurisme. Stengselfiske er forbehold bønder 
og eneste mulighet er stangfiske ved kjøp av kort. 
Utvikle nye konsept; vårfiske av harr, gårdsferie, padling, rafting osv., og ikke bare satse på laks  
Tilrettelegge for at turister kan være med på tradisjonelt elvesamisk fiske. 
Nødvendig med flere utsalgssteder for fiskekort, for eksempel ved større turistbedrifter. For 
tungvint å forholde seg til post og lensmannsetaten.  
        

Tana Alle fiskere som kommer utenfra bør gå gjennom turoperatører. 
Turister bør/må ha guider med seg. 
Tilrettelegge bedre for at det kan etableres campingsplasser. 
Drive utleie av båter og utstyr som alternativ til fisketurisme som næring. 
Selge fiskekort på populære fiskesteder. 
Må bruke lokale turoperatører ved turisme. 
Engasjere lokale ungdommer til roing og guiding. Forbud mot å ta med egen båt - må leie båt. 
Bør etablere et serviceanlegg for turistfiske. 
Kommunen kan bygge opp en fiskecamp som private kan leie (f.eks en bungalow). 
Sette betingelser om at turister skal ha med seg guide, for eksempel i sideelvene.  

 

TEMA: LAKSEHYTTER  
 
Tana Bare grunneiere / laksebreveiere bør ha rett til å bygge laksehytte/badstugamme. 

Laksehytter må bygges i soner hvor man har lakserett.  Bare eier kan benytte dem og de bør låses
Behovsprøve laksehytter. 
Regulere områder for laksehytter. 
Ved opphør av fiske må laksehytter flyttes eller overdras til andre fiskere. 
Tillate laksehytte hvis man bor et stykke fra sonen, men de må bygges skjermet. 
Behovsprøve laksehytter hvor fiskesonen ikke er i umiddelbar nærhet.  
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TEMA: AREALPLANLEGGING 

 
Karasjok Regelverket må samordnes over landegrensene slik at man får lik praksis med hensyn til bygging 

langs vassdraget. 
Lokalbefolkningen bør få mulighet til å bygge hytter. Hytteutbygging må ikke komme 
lokalbefolkningens interesser til hinder eller ulempe. 
Ønskelig å bygge hytter nærmere elven ved Sađejohka og Njahkajavri.   

Tana Boliger må kunne bygges innenfor 100 meters beltet der hvor det har vært sedvane før. 
Arbeide for strengere regulering av hyttebygging langs elven, likhet, felles regler på begge sider 
av grensen. 
Må begrense den utstrakte hyttebyggingen på finsk side ned til elvemælen. 
Tilrettelegge for hyttebygging i mindre felt/områder. 
Behov for flere attraktive hyttefelt. 
Flere regulerte områder for hyttebygging behøves. 
Hyttebygging må styres til regulerte områder både på norsk og finsk side. 
Hyttebygging må reguleres til særskilte områder/egne hyttefelt. 
Spredt hyttebygging må vurderes i hvert enkelt tilfelle. 
Utflytta tanaværinger må få bygge hytte på sin hjemplass. 

 
 
TEMA: KANTVEGETASJON 
 
Tana Behov for å rydde skog langs elva. 

Rydde vier og småskog langs elva fra Langnes til Fogdebakken. 
Etablere randsoner – avgrense arealet for dyrka mark inntil bekker/elvekanter. 
Ikke hogge skog langs vassdraget. 
Innføre forbud mot hogst nært elva. Må etablere randsone på 30 meter. 
Ikke hogge skog langs vassdraget. 

 
 
TEMA: FRILUFTSLIV 
 
Finland Anlegge stier til fiskeplasser er viktig for å motvirke erosjon. 

Fiskekortprisene burde omfatte en avfalls- og miljøvernsavgift. 
Problem med forsøpling på strendene. Avfallshåndteringen bør bedres. Avfallet bør sorteres og 
gjenvinnes. 

Karasjok Generelt: 
Det må etableres flere rasteplasser med gode renovasjonsordninger. 
Rasteplassene må etablere i tilknutning til fast bosetting da dette redusere faren for ulovlig 
tømming. Rasteplasser ved elvebredden kan være en potensiell trussel. 
Bildekk blir kastet i og langs vassdraget. 
Søppel blir dumpet på isen for at smeltevannet skal ta det med seg om våren. 
Bør ikke tilrettelegge for søppelsamling på de mest populære fiskestedene. 
Bør benyttes mobile toaletter og søppeldunker på strender og enkelte tur- og friluftsområde  
Spesifikt:  
Beivvasgieddi og oppover er sterkt forsøplet. 
Rasteplass ved grensen mangler søppeldunker. 
Brurester fra krigen er farlig og skjemmende. 
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Tana Generelt:  
Legge til rette for og regulere områder for friluftsliv, herunder på Kalbaknes. 
Holde søppeldunker og toaletter bedre i stand. 
Mer synlige søppeldunker og tømmeplasser for bobiler. 
Plassere flere søppelcontainere langs hovedelva og bielver. 
Organisere lokalbefolkningen til å plukke søppel. 
Behov for flere toalettanlegg langs hovedelva og bielver. 
Innføre faste tider for tømming av søppelanlegg. 
Flere søppeldunker og containere til å kvitte seg med søppel i. Bedre skilting av hvor man kan 
kaste søppel. 
Større og bedre søppeldunker som tømmes oftere. 
Gratis søppeldunker til å ha i bil. 
Hold Norge rent skilt ved grensa.  
Behov for generell informasjon for å endre folks holdninger til forsøpling, og strengere 
reaksjon fra myndighetene. 
Bør tilrettelegge bedre fiskeplasser for familier med barn. 
Behov for å drive holdningsskapende arbeid mot forsøpling. 
Sette opp flere søppelcontainere som blir tømt og rengjort. 
Tilrettelegge for friluftsliv i Masjok, Tana bru, Storfossen, Ailestrykene og Levajok for bedre 
håndtering av søppel. 
Bedre skilting av fiskeplasser, og mer informasjon på offentlige steder. 
Områder som bør reguleres bedre for friluftsliv: Tana bru vest, Seida, Sirma, Aile, Borsejok, 
Levajok og elvemunningen. 
Arrangere ryddeaksjon langs elva før St. Hans. 
Organisere en systematisk opprydning langs vassdraget med hensyn til forsøpling. 
Engasjere skoler til søppelrydding. 
Bygdelagene kan arrangere søppelrydding langs elva. 
Ansette noen som kan utøve kontroller slik at forsøplingen ikke tar helt overhånd!  
Sanitære anlegg på populære fiskesteder hvor turistene fisker. 
Det må ikke være lov å overnatte på rasteplasser. 
Kommunen bør ta initiativ til opprydning av søppel som gamle bilbatterier, bilvrak etc. som 
ligger rundt. Det koster å frakte slikt avfall til Øst Finnmark Avfallsselskap (ØFAS).  
Behov for flere regulerte parkeringsplasser, utedo og søppeldunker. 
Tilrettelegge for rasteplasser og søppelhåndtering. 
 
Tanamunningen naturreservat og Kalbaknes:  
Tilrettelegge i Tanamunningen med leirplasser, toaletter, søppeldeponi, båtutleie med guiding 
for turister. 
Bør tilrettelegge bedre på Kaldbakknes. Bedre skilting av aktuelle fiskeplasser, merke stier til 
Grønneset. Behov for fortøyningsfrie soner.  
Tilrettelegge i og omkring Tanamunningen og Kaldbakknes: betaling for vognplass, faste 
plasser for båtfortøyning, lage gangstier på Grønneset. 
Må tilrettelegge på Kaldbakknes med større plass og parkering. Begrense overnatting til 2-3 
døgn. 
Bygge fugletittertårn i reservatet. 
Vedlikeholde veg og parkeringsplass i reservatet. 
Fjerne steinene som ligger ute på Høyholmen! Er i veien bla. når busser skal snu. 
Utbedre veien til Høyholmen og fjerne steinene på parkeringsplassen. 
Må tilrettelegge bedre i Tanamunningen. 
 
Seidastryket:   
Sette ut to toaletter på holmen i Seidastryket. 
Reguleringsplan for Seida stryket. 
Området ved Tana bru bør ha reguleringsplan. Bør kunne sette campingvogner der. 
 
Andre områder: 
Sanitæranlegg og større søppelcontainer ved parkeringsplassen i Holmfjell. 
Ønsker skilt ved det gamle ferjeleiet i Birkestrand. 
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Bedre parkeringsplass ved rasteplassen i Polmak, og vedlikeholde toalett og søppeldunker. 
Plankebro over leirområdet.  
Parkeringsplass/rasteplass og toalett ved Skiippagurrastryket (Korselva). 
Behov for toalett øverst i Storfossen og Valjok. 
Bør tilrettelegge for camping/bobil parkering i Bievra. 
 
Atkomstveier:  
Åpne gamle ferdselsårer og atkomster ned til elva. 
Skilte langs vassdraget hvor det er offentlige atkomster til elva, for turister. 
Bedre atkomsten for handikappede til elva. 
Fra Langnes og til Fogdebakken: behov for å lage små stier ned til elva. 
Den gamle atkomsten ved Lismajok stryket må gjøres tilgjengelig slik den var før. 
Lage flere parkeringsplasser ved atkomstveiene. 

 
 
TEMA: TELTING OG CAMPING 
 
Finland Villcamping er et problem og bør reguleres. 

 
Karasjok Villcamping er et problem som krever bedre rutiner. Eventuell camping kan reguleres med 

forbud i visse soner. Dette gjelder spesielt i nærheten av gode fiskeplasser. Restriksjonene bør 
være lempeligere for organiserte turer. 
 

Tana Camping langs vassdraget bør bli strengere. 
Forbud mot villcamping- reguleres til campingsplassene. 
Det må innføres et forbud mot vill camping langs vassdraget. 
Regulere villcamping langs hovedelva og sideelvene. 
Camping må skje på etablerte campingsplasser. 
Regulere for camping og utvikle infrastruktur. 
Regulere vill camping for turistene. De må henvises til campingsplassene.  
Turister må henvises til campingsplassene, men lokalbefolkningen må kunne campe langs elva
Tilreisende bør benytte campingsplasser, men lokalbefolkningen bør få campe fritt under 
utøving av fiske. 
Behov for overnattings/-campingtilbud i Øvre Tana. 
Turister henvises til campingsplasser.  

 
 
TEMA: BÅTLANDINGSPLASSER 
 
Finland  Behov for flere båtlandingsplasser. 

 
Tana Lage glideveier/ glidebaner for båtene ned til elva. 

 
TEMA: KULTURMINNER 
 
Karasjok Registrere og ta vare på kulturminnene i kommunen. 

Kartlegging av stedsnavn og skilting i Valjok bør videreføres. 
 

Tana Kulturminner må skiltes. 
Gamle tufter på Norskholmen bør tas vare på. 
Registrere stedsnavn og navn på lokaliteter for kulturminner. 
Gjøre kulturminner i dalen attraktive, viktig for turisme. 
Registrere navn på kulper langs vassdraget. 
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TEMA: VANNKVALITET OG FORURENSNING 
 
Finland Vannkvaliteten er en av de viktigste saker å bekymre seg for. Kilder til utslipp må minimeres 

Informasjon til allmennheten om vannkvalitet må bedres.  
Karasjok I Karasjok er det bare en tømmestasjon for bobiler. Det er en reell fare for at turister tømmer 

rett i elven og bidrar til lokal forurensning. 
Det er økt algevekst i Iesjavri og Anarjohka. 
Det er lukt fra avløpsanlegget ved Evangeliesenteret. 
Om sommeren er det et godt synlig lag med olje rundt Karasjok brua. 
Renseanlegget på finsk side ved Karigasniemi fungerer ikke optimalt. Hver sommer har vannet 
ovenfor Anarjok brua på finsk side gul farge og lukter kloakk. 
Rundballer tas av flomvann og jorder pløyes i renner som leder til elven. 

Tana Fullføre tiltak fra forrige flerbruksplan som angår rensing av utslipp i Skiippagurra, Polmak, 
Båteng og Levajok. Staten bør finansiere kostnadene ved å gjennomføre tiltakene. 
Bør ha bedre kontroll med renseanleggene og kloakken. 
Bedre kontroll av gårder og private kloakkanlegg med hensyn til utslipp. 
Det er behov for nye slamanlegg. 
Det er behov for utbedring av renseanlegg og strengere kontroll med utslipp. 
Hyppigere kontroll av renseanleggene i alle kommunene. 
Behov for statlige midler til rensetiltak på begge sider av grensa. 
Flere kloakkrenseanlegg, både kommunale og private. 
Miljøbensin og katalysator på bilene. 
Behov for renseanlegg i Båteng. 
Informasjon langs elva om hvordan bevare elva og vannet. 
Ta vannprøver i elva der hvor det er hytter, både på norsk og finsk side. 
”Aksjon Tanavassdraget” må videreføres. 
Bedre kontroll av gårder og private kloakkanlegg med hensyn til utslipp. 
Bør innføres et forbud mot bruk av maursyre i landbruket. 
Bør innføres forbud mot skylling av landbruksredskaper i elva. 
Det bør tas prøver i tilknytning til avfallsplassen ved Gassanjarga. Prøvene bør offentliggjøres 
i rapport hvert år. 
Søppelplassen på Gassanjarga må flyttes bort fra elvedalen!  
Miljø- og forsøplingsproblematikken ved søppelplassen må overvåkes i sommersesongen. 
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TANAVASSDRAGETS NEDBØRSFELT 
 

 
Kilde: A/S Salten Kartdata 2007 
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KART OVER VERNEOMRÅDER I TANAVASSDRAGETS 
NEDBØRSFELT 
 

 
Kilde: A/S Salten Kartdata 2007  
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