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Sideelvene i Tanavassdraget er
viktige oppvekstområder for
lakseyngel. I dette delprosjektet vil
forskningsdata om utbredelsen av
yngel bli innsamlet på begge sider
av vassdraget og satt sammen til
en felles database med kartfestet
informasjon.

Den felles overvåkningen av vannforekomstene i Tanavassdraget vil bli
utviklet videre i dette delprosjektet,
med en hovedvekt på økologiske
parameter ihht. EU’s vanndirektiv.

Felles fiskedatabase

Prosjektresultatene vil bli brukt bla.
til å beregne gytebestandsmål og til
å måle effekter av at fiskevandringshindre utbedres.
Deltakere: Luke og TF

Overvåkningsprogram for vann

Lokale myndigheter vil samarbeide
om resipientovervåkning av avløpsutslipp til vassdraget.
Overvåknings- og avløpsdata vil bli
utvekslet mellom landene og publisert
på internet slik at allmennheten
i begge land får tilgang til disse.
Deltakere: FMFI, Tana kommune,
ELY-senter

WP2

WP4

Det har blitt lagt ned en stor
innsats siden 1999 for å kartlegge
og utbedre vandringshindre for fisk
i Tanavassdraget. Ulike løsninger
for utbedringsarbeidene er benyttet.
Formålet med dette delprosjektet er
å utveksle erfaringer fra arbeid med
fiskevandringshindre, samt kartlegge
dagens status for objekter som er
utbedret tidligere. Noen nye utbedringstiltak vil også bli gjennomført.

Det finnes mange sjeldne og truete
arter langs Tanaelva. Data fra begge
land om disse artene har ikke tidligere
vært analysert i sammenheng.

Fiskevandringshinder

Deltakere: NVE, Tana kommune,
ELY-senter og Luke

Naturmangfold

Kommuner og andre miljømyndigheter
vil i dette delprosjektet utveksle
informasjon om truete arter og deres
leveområder, i tillegg til å gjennomføre
nye feltstudier.
Data fra prosjektet vil være tilgjengelige
for kommunene og andre som grunnlagsdata i arealplanlegging og annen
beslutningstaking.
Deltakere: ELY-senter, Tana og
Karasjok kommuner

* Nærings-, trafikk – og miljøsentralen i Lapland (ELY Centre), Finland
* Tana kommune
* Karasjok kommune
* Naturressursinstituttet (Luke), Finland
* Norges vassdrags- og energidirektoratet (NVE)
* Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF)
* Fylkesmannen i Finnmark (FMFI)

Kontakt
Ilona Grekelä, +358 400 740 253, Ilona.grekela@ely-keskus.fi
Anne Smeland, +47 4640 0264, anne.smeland@tana.kommune.no
Forsidebilde: YHA kuvapankki/Tapio Heikkilä

Nærings-, trafikk – og miljøsentralen i Lapland • Layout: Ritva-Liisa Hakala • Trykkrsted: Juvenes Print Oy • 09.2017

Prosjektpartnere

