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Norsk-finsk grensevassdragskommisjons anbefalinger 2016 

 

Koordinering av vannforvaltning i norsk-finsk vannregion 

Den norsk-finske vannregionen ble etablert gjennom en avtale mellom landene i 2013. 
Avtalens artikkel 4 forutsetter at de kompetente myndighetene sikrer tilstrekkelig samarbeid 
for å oppfylle kravene i EUs rammedirektiv for vann. Hver av partene utarbeider og vedtar 
vannforvaltningsplaner for de delene av den norsk-finske vannregionen som ligger innenfor 
deres territorium i henhold til nasjonal lovgivning, men avtalen forutsetter at partene bestreber 
seg på å utarbeide en felles vannforvaltningsplan for den felles vannregionen. Myndighetene 
skal spesielt sikre koordineringen av tiltaksprogrammene i hele vannregionen. I tillegg skal 
man ved planleggingen sikre tilstrekkelig informasjonsformidling til befolkningen og 
koordinere høringer. Avtalens vedlegg (omforent memorandum) inneholder en detaljert 
beskrivelse av de nødvendige samarbeidsprosedyrer. 

 Kommisjonen anbefaler at arbeidsprogrammet, samarbeidets omfang og graden av 
koordinering fremforhandles og avtales av de kompetente myndighetene på 
departementsnivå og på regionalt nivå. For å sikre samarbeidet må myndighetene i 
begge land sette av nødvendige ressurser til dette arbeidet.  

 

Overvåkning av laksebestandene i Tanavassdraget 

Den norsk- finske grensevassdragskommisjonen ber de rette myndighetene og 
forskningsinstitusjoner sørge for betydelig styrket overvåkning av laksebestandene i 
Tanavassdraget. Styrking av overvåking skal ikke gå på bekostning av den overvåkning som 
allerede foregår på norsk og finsk side av vassdraget.  

Det synes å være uenighet mellom ulike brukergrupper på begge sider av grensen og forskere 
om hvor mye laks som går opp i vassdraget. Derfor er det nødvendig med mer og intensivert 
overvåkning av laksens oppgang i både hovedelva og i side-elvene øverst i vassdraget.  

Rettighetshavere og den øvrige lokalbefolkningen på begge sider av grensa må informeres og 
inkluderes i prosessen. For både å opprettholde og videreutvikle samarbeidet er det viktig med 
forsknings-tilstedeværelse i Tanadalen.  

 Kommisjonen anbefaler at man styrker forskningen, gjennom bruk av teknologiske 
systemer, som gir pålitelig informasjon om hvor mye laks og hvor stor laks som går 
opp i hovedelva og i side-elvene, samt tidspunkt for oppvandring. 

 Kommisjonen anbefaler at man sørger for tilstrekkelig kompetanse og ressurser til 
overvåking av og forskning på laks også i fremtiden. 
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Den norsk-finske grensevassdragskommisjonen mener at forskningen rundt Tanalaksen som 
utføres på forskningsstasjonen i Utsjok må videreføres og viser til anbefaling gitt i 2015 

 

Anbefaling fra 2015 

Forskning og bevaring av villaks i nord 

Den norsk-finske grensevassdragskommisjonen mener det er svært viktig å ivareta de felles 
laksestammene i nord. Den felles forskningen mellom Finland og Norge om den 
nordatlantiske villaksen må fortsette og styrkes.  

 Kommisjonen anbefaler at man opprettholder tilstrekkelig kompetanse om overvåking 
av og forskning på laks, og det er svært viktig med forsknings-tilstedeværelse i 
Tanadalen også i fremtiden.  

 

 


