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Bevaring av Tanaelva som 
en lakseelv i naturtilstand 
Tanavassdraget, som danner 

grensen mellom Finland og

Norge i 283 km, er det største 

og viktigste laksevassdraget 

i regionen for bevaring av 

den Atlantiske laksestammen. 

Med hoved- og sidevassdra

gene er den lakseførende 

strekning totalt på cirka 1200 

km. 

En felles finsk og norsk forvaltning 

av elva, og naturressursene og area

lene langs vassdraget er derfor helt 

nødvendig for å bevare det naturlige 

fysiske og biologiske mangfoldet i 

området. I den sammenheng ble fel

lesprosjektet 'Bevaring av Tanaelva 

som en lakseelv i naturtilstand' satt i 

gang i 1999. Prosjektet går over to år, 

og er et samarbeid mellom Lapplands 

Miljøsenter (Finland), Fylkesmannens 

miljøvernavdeling i Finnmark (Norge) 

og Norges vassdrags- og energidirekto

rat (Norge). Prosjektet er delvis finan

siert av de tre deltakerne i prosjektet 

og delvis av EU (Interreg samarbeidet). 

Prosjektet kartlegger erosjons- og sedi

mentasjonsprosesser langs vassdra

get, og vurderer hvilke endringer i 

disse prosessene som skyldes mennes

kelig aktivitet. Erosjon er en naturlig 

prosess og foregår i alle vassdrag der 

en har tilgang til masser som kan ero

deres av regnvann, is og elvestrøm-

men. I noen tilfeller kan imidlertid 

mennesker øke erosjonen i et vass

drag ved for eksempel å fjerne 

vegetasjon langs vassdraget eller kon

sentrere vannstrømmen slik at den 

får større kraft. 

Laksen foretrekker grus og småstein 

for å gyte, og hulrommene mellom

steiner er et viktig skjulested for 

lakseunger. Med en økende tilførsel 

av fine sedimentpartikler, slik som 

sand og silt, vil gyte- og skjuleområ

der kunne bli forringet og laksens 

leveområder redusert. Et annet viktig 

leveområde for lakseunger er mindre 

sidevassdrag. Når laksens frie veier til 

disse hindres, for eksempel ved vei

bygging (innsetting av kulverter), vil 

også dette kunne føre til innskren

king av laksens leveområder. 

For å kunne forstå erosjonsprosessene 

i vassdraget blir skråningene i Tana

elva kartlagt og årsaken til erosjonen 

på de forskjellige stedene vurdert. 
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