
 
  

 

Anbefalinger fra Den norsk-finske grensevassdragskommisjon 2012 
 

 

Overvåkingsprogram for internasjonal vannregion Tana-Neiden-Pasvik 

 

Overvåking av vassdragstilstand skaper et miljøfaglig beslutningsgrunnlag for planlegging av 

bruk og vern av vassdrag, samt forståelse for langtidsendringer. Kommisjonen anser det som 

viktig at man gjennom overvåking får et helhetlig og mangesidig bilde av tilstanden i 

vannmiljøet. I følge EUs rammedirektiv for vann (gjennomføres i Norge ved forskrift om 

rammer for vannforvaltningen), skal alle vannregioner ha et regionalt overvåkingsprogram 

bestående av basisovervåking, tiltaksovervåking og, ved behov, problemkartlegging. 

Observasjonsstedene benyttet i programmet skal kunne benyttes i et langvarig perspektiv, og 

overvåkingen skal omfatte et tilstrekkelig antall biologiske kvalitetselementer. 

 

 Kommisjonen anbefaler at ansvarlige myndigheter i Norge og Finland forbereder og 

iverksetter felles program for overvåking av tilstanden til overflatevann i den 

internasjonale vannregionen Tana-Neiden-Pasvik, i overensstemmelse med kravene 

satt i EUs rammedirektiv for vann (Vanndirektivet).  

 

 

Losplikt for fartøy i Tanamunningen 

 

 Den norsk-finske grensevassdragskommisjonen anbefaler at norske myndigheter 

gjeninnfører losplikten for fartøy over 70 meter i Tanamunningen. 

 

Farleden inn til Leirpollen går gjennom et trangt sund hvor det i dag for fartøy over 70 meter 

bare er krav til farledsbevis. Farleden inn til Leirpollen er krevende å navigere i med sterke 

strømmer fra tidevann og vannføring fra Tanaelva, variabel vind og trangt farvann med flere 

knappe svinger. Denne farleden er så krevende å føre større fartøy i, at losplikten må 

gjeninnføres. 

 

Farleden går rett igjennom Tanamunningen naturreservat som er helt unikt i 

verdenssammenheng og er i stor grad et uberørt elvedelta. Dette er også et  viktig 

våtmarksområde av internasjonal betydning  og er store deler av året det viktigste matfatet for 

mange fuglearter i Europa. I tillegg befinner det seg i perioder flere hundre steinkobber på 

sandbankene i munningen. Det er det eneste stedet i Norge hvor steinkobber får unger på 

sandbanker. 

 

Et havari med utslipp av olje i dette området vil være katastrofalt for dyrelivet i 

Tanamunningen, i tillegg vet man lite om hvilke konsekvenser det eventuelt kan få for 

laksebestanden i Tanavassdraget. 


