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Høring av flerbruksplanen for Pasvikvassdraget og Grense Jakobselv for 
planperioden 2021-2030 

 
 
Statsforvalteren i Troms og Finnmark sender med dette planutkastet til ny flerbruksplan for 
Pasvikvassdraget og Grense Jakobselv på høring.  
 
Høringsutkastet til ny flerbruksplan er utarbeidet av miljømyndighetene i Norge, Russland og 
Finland. Planarbeidet er forankret i handlingsprogrammet til den norsk-russisk 
miljøvernkommisjonen (2019-2021) og har vært gjennomført som et eget prosjekt bla. med 
finansering fra EU’s Kolarctic program. Planarbeidet har vært koordinert på norsk side av 
Statsforvalteren i Troms og Finnmark. I Russland er Pasvik statlige naturreservat ansvarlig og i 
Finland den regionale ELY-senteret (Nærings-, trafikk og miljøsentralen i Lappland).  
 
Flerbruksplanen har ingen formell juridisk, men vil være et viktig forvaltningsverktøy i det fremtidige 
samarbeidet om grensevassdragene og deres nedbørfelt. Relevante punkter fra planens 
tiltaksprogram vil bli tatt inn i øvrige internasjonale og nasjonale plandokument med formell juridisk 
status. Det ble gjennomført et høringsmøte for norske organisasjoner den 19. mai 2019 ved NIBIO 
Svanhovd. Innspill fra dette møtet er vurdert i vedlegg 2.  
 
Innspill til høringsutkastet sendes skriftlig til Statsforvalteren i Troms og Finnmark, postboks 700, 
9815 Vadsø eller sftfpost@statsforvalteren.no innen fredag 11. juni. Det er åpent for alle å gi innspill.   
 
Vi gjør oppmerksom på at Troms og Finnmark fylkeskommune har sendt den regionale 
vannforvaltningsplanen for norsk-finsk vannregion på høring med høringsfrist den 31. mai. Deler av 
innholdet er overlappende, men den regionale vannforvaltningsplanen omhandler ikke tiltak i 
Russland. Innspill til den regionale vannforvaltningsplanen sendes til fylkeskommunen.  
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Med hilsen 
 
Lisa Bjørnsdatter Helgason (e.f.) 
Miljødirektør 

 
 
Silja Annikki Wara 
konsulent 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Mottakerliste: 
 
Sør-Varanger kommune    
Sør-Varanger Jeger- og Fiskeforening    
Pasvik Jeger- og Fiskeforening    
Naturvernforbundet, Sør-Varanger    
Pasvik skole    
Pasvik Kraft    
Øvre Pasvik nasjonalpark    
Finnmarkseiendommen    
Troms og Finnmark fylkeskommune    
Norges vassdrag- og energidirektorat region nord    
NIBIO Svanhovd    
Pasvik Folkehøgskole    
Kirkenes videregående skole    
Forum for natur og friluftsliv, Finnmark    
Reinbeitedistrikt 1/2/3 Østre Sør-Varanger 
Reinbeitedistrikt 5A/5C Pasvik 
Finnmark bondelag 
Finnmark bonde- og småbrukarlag 
Sydvaranger AS 
Orinor  
Sør-Varanger utvikling 
 

   

Kopi til:  
Klima- og miljødepartementet  
Utenriksdepartementet 
Olje- og energidepartementet 
Miljødirektoratet  
Grensekommissariatet for den norsk-russiske grense 
Sekretariatet for Kolarctic Norge, Troms og Finnmark fylkeskommune ved Jan Martin Solstad


