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1. Implementering av EUs rammedirektiv for vann i felles norske og finske 

grensekryssende vannområder 
 

Norge og Finland forbereder vannforvaltningsplaner slik gjennomføringen av EUs 

rammedirektiv for vann forutsetter (2000/60/EY). De første planene skal være ferdige 

innen utgangen av 2009. I de felles grensekryssende vannområdene mellom Norge og 

Finland har man samarbeidet om konkrete spørsmål og samtidig tatt hensyn til direktivets 

målsetninger. Allerede de første vannforvaltningsplanene bør samordnes så langt som 

mulig, spesielt når det gjelder anbefalinger om tiltak. Under den andre 

planleggingsrunden er målsetningen forberedelse av en felles vannforvaltningsplan. 

 

Gjennomføringen av direktivet forutsetter at felles grensekryssende vannområder 

defineres som en internasjonal vannregion.  

 

Gjennomføringen av EUs rammedirektiv for vann i en internasjonal vannregion 

forutsetter tett samarbeid og samordning av dokumenter. 

Grensevassdragskommisjonen har gjentatte ganger gitt anbefalinger angående 

etablering av en internasjonal vannregion på kommisjonens virkeområde. 
 

Den norske og den finske regjeringen bør snarest sørge for at det blir opprettet en 

internasjonal vannregion. Samtidig bør grensevassdragskommisjonen utnevnes til å 

fungere som det koordineringsorganet som direktivet forutsetter. 

 

Kommisjonen anbefaler følgende: 

 

- Den norske og den finske regjeringen oppretter snarest en internasjonal 

vannregion slik EUs rammedirektiv forutsetter. Den internasjonale vannregionen 

omfatter vannområdene Tana og Neiden, samt Pasvikvassdraget i Norge og 

Finland 

- Grensevassdragkommisjonen bør fungere som koordineringsorgan, slik EUs 

rammedirektiv forutsetter 

- I den neste planperioden (2012-2015) bør man begynne forberedelsen av 

vannforvaltningsplanen. 

- Det utarbeides felles forslag til tiltaksprogram i den internasjonale vannregionen 

Tana-Neiden-Pasvik. Disse felles forslagene vedlegges i begge lands 

vannforvaltningsplaner. 

- I de grensekryssende vannområdene må avgrensinger av vannforekomster være 

like, og klassifisering og miljømål i vannforekomstene må være sammenfallende. 

 

 

2. Hindre spredning av lakseparasitten Gyrodactylus salaris 
 

Vassdragene Tana og Neiden har unnsluppet fra Gyrodactylus salaris-smitte. Risikoen 

for spredning av parasitten er imidlertid fortsatt til stede og derfor bør man aktivt 



videreføre forebyggende tiltak. Også NASCO (Organisasjon for vern av Nord-Atlantisk 

laks) har gitt tydelige synspunkter på bekjempelse av parasitten. NASCO forutsetter at 

medlemslandene bør utarbeide beredskapsplaner i forhold til parasitten Gyrodactylus 

salaris. 

 

Kommisjonen anbefaler følgende: 

 

- Norge og Finland utarbeider en beredskapsplan slik NASCO forutsetter, med 

målsetting om å hindre spredingen av parasitten. I tillegg anser kommisjonen det 

som viktig at de norske og finske beredskapsplanene samordnes i vassdragene 

Tana og Neiden. 

- Kommisjonen vil til neste møte invitere ansvarlige myndigheter til å orientere 

om fremdriften med arbeidet. 

 

 

3. Gjennomføring og videreutvikling av det felles miljøovervåkingsprogrammet 

mellom Norge, Finland og Russland og formidling av informasjon om 
miljøtilstanden i området 
 

For grenseområdet mellom Norge, Finland og Russland er det laget et felles 

miljøovervåkingsprogram som baserer seg på et felles forskningsprosjekt som ble 

gjennomført 2003-2006. For å effektivisere gjennomføringen av dette unike trilaterale 

overvåkingsprogrammet, som omfatter hele nedbørsfeltet til Pasvikelva, anbefaler 

kommisjonen følgende: 

 

- regionale miljømyndigheter i de tre land må fremme samarbeid for å få tilgang til 

utslippsdata fra Kola GMK, som grunnlag for evaluering av endringer i 

miljøtilstanden. 

- miljømyndighetene i området må samarbeide enda tettere med aktuelle aktører for 

å sikre gjennomføring av overvåkingsprogrammet for luftkvalitet samt land- og 

vannøkosystemer. 

- For å forbedre koordineringen av overvåkingsprogrammet vil miljømyndighetene 

klargjøre plasseringen av ansvar. Lappland miljøsenter har hovedansvar for 

koordineringen.  

 

 

4. Hindre etablering av pukkellaks i Finnmark 

 

Den norsk finske grensevassdragskommisjon anbefaler norske myndigheter å 

iverksette tiltak for å hindre at pukkellaksen etablerer seg permanent i Finnmark. 
 

Neidenelva har enkelte år mye pukkellaks. Notfiske har resultert i fangst av flere 

hundrede pukkellaks. I vår ble det funnet yngel av pukkellaks i Vestre Jakobselv. Dette 

betyr at pukkellaks kan etablere seg med selvreproduserende bestander i Finnmark slik 

som den har gjort i flere elver på Kola. Kommisjonen mener det er viktig å redusere 

antall pukkellaks i elvene for å hindre at de gyter og etablerer seg. 



 

Kommisjonen anbefaler at det opprettes et program med det formål;  

- å kartlegge og overvåke situasjonen og å gi forslag til tiltak som vil hindre 

pukkellaksen i å gyte. 

 

 

 

 

 


