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Svar på innspill til flerbruksplanen for Pasvik og Grense Jakobselv  
 
Tabellen under er en oppsummering av hvordan innspillene fra folkemøtet (09.05.2019) har vært jobbet videre 
med i planarbeidet, hva som har vært tatt med videre og hva som jobbes med på andre måter.

Forslag til nye plantema- 
Pasvikvassdraget 

Beskreve
t i 
bakgrunn
sdelen 

Tatt med 
i 
tiltakspro
grammet 

Merknader/kommentarer 

Kartlegging av Forsvarets 
båtkjøring i stryk  
- i gytetiden 
- Ved ansamling av 

vannfugler før 
høsttrekket 

nei nei  Problemstillinger rundt forsvarets båtkjøring tas 
opp i årlige møter mellom SFTF og forsvaret. 
Behov for kartlegging vil bli vurdert på senere 
tidspunkt.  

Bruke forskningsmiljø (NIBIO 
Svanhovd) til å bringe kunnskap ut 
til skoler/ungdom (jfr. Prosjekt 
«Forskerlaben» 

nei ja Videre arbeid med å bringe kunnskap ut til 
skoler/ungdom er tatt med i tiltaksdelen.  

Holdningsskapende arbeid, spre 
informasjon og kunnskap om 
alle fiskearter 

nei ja Videre arbeid med å spre informasjon og 
kunnskap om fiskearter er tatt med i 
tiltaksdelen 

Krigsetterlatenskaper i vann 
og elv- sjekke med bruk av 
droner 

nei nei Krigsetterlatenskaper har ikke blitt prioritert 
som del av det grenseregionale samarbeidet og 
utelatt i planarbeidet for øvrig av 
kapasitetshensyn. Temaet vil måtte følges opp i 
arbeidet i Pasvik vannområde og den norsk-
finske vannregionen på lengre sikt.  

Viltforvaltning (elgjakt og småjakt)  nei nei Dette temaet faller utenfor flerbruksplanen. 

Overvåke avrenning som følge av 
skogbruk 

ja nei Avrenningsproblematikk er beskrevet i 
bakgrunnsdelen av dokumentet. 

Nasjonale klimatiltak- kutt i utslipp 
av klimagasser 

nei nei Faller utenfor flerbruksplanen 

Gjengroing av grunne områder i 
vassdraget 

nei  nei  SFTF vil foreta en vurdering på senere tidspunkt 
om skjøtselstiltak i Pasvik naturreservat skal 
iverksettes i henhold til forvaltningsplanen på 
verneområdet.  

Kartlegge nedgang i bestand av 
vannfugl 

 ja nei Vannfuglbestanden overvåkes gjennom årlige 
fugletellinger  

Minste- og maksimalvannstand i 
kraftmagasiner med tanke på 
vannfugl på reir 

ja nei SFTF prioriterer arbeidet med tiltak for 
storørret.  Vi vil også på sikt prioritere 
undersøkelser om virkningen av 
vannkraftreguleringen på naturreservat i 
området.  

Vurdere styrking/reetablering av 
gyteområder for ørret i 
hovedelv/sideelv som alternativ 
til utsett av 5000 settefisk som 
kompenserende tiltak. Bedre 
fiskevandring.  

ja ja SFTF vil fremover arbeide med tiltak for 
storørreten i Pasvikelva.  
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Forslag til nye plantema- Grense 
Jakobselv 

Beskrevet i 
bakgrunnsd
elen 

Tatt 
med i 
tiltakspr
ogramm
et 

Merknader/kommentarer 

Atlantisk laks- 
gytefisktelling minst hvert 
annet år (vurdering i 
forhold til pukkellaks) 

ja nei Gytefisktelling av atlantisk laks ble i 2020 
gjennomført av Naturtjenester i Nord. Dette 
var finansiert gjennom tilskudd fra 
fiskefondet. Det vil gjennomføres 
gytefisktelling i Grense Jakobselv også i 2021. 
Gytefisktellinger skjer noen steder gjennom 
foreningene som har fiskerett (grunneiere 
eller forpaktere), mens det andre steder er 
finansiert av det offentlige gjennom ulike 
ordninger og formål.  

Sandneselva- burde vært vurdert i 
forhold til pukkellaks 

nei nei Sandneselva ligger utenfor planområdet.  
 
Det ble imidlertid gjort registrering av gytefisk 
av pukkellaks i 2019, og yngel i 2020 i 
Sandneselva. Det er lyst ut konkurranse for 
pukkelaks i 2021, med tilbudsfrist 25. mai, 
men om Sandneselva inkluderes, vet man 
først når tilbudsfristen går ut.  
 
I tillegg ble det gjort en interessant 
observasjon, hvor man ikke fant yngel i 2020 
der det hadde vært gyting i 2019. Vi vet ikke 
årsaken, men ønsker å sjekke om dette 
gjentar seg i 2022. 

Karpelva burde vært med i 
planområdet- påvirket av 
forurensning fra Russland 

ja nei 
 

Karpelva er beskrevet i bakgrunnsdelen, men 
er ikke tatt med i tiltaksprogrammet fordi 
flerbruksplanen begrenser seg til 
nedbørsfeltet for Pasvik og Grense Jakobselv. 
Forurensing i Karpelva følges opp gjennom 
eksisterende overvåkningsprogram.  

Mink-uttak nei nei Ikke tatt med i flerbruksplanen fordi dette 
faller utenfor SFTF sitt ansvarsområde.  

Tiltak for å fjerne Tromsø-palme i 
Grense Jakobselv 

nei nei For at SFTF skal kunne vurdere denne saken 
må det sendes inn dokumentasjon på at 
arten finnes i Grense Jakobselv.  

Mulighet for å sette ut kamera, 
bruk av felle og garnfiske- ved 
oppgangstelling og utfisking av 
pukkellaks 

ja ja Norske tiltak for å bekjempe pukkellaks er 
beskrevet i bakgrunnsdelen og tatt med i 
tiltaksprogrammet. Videre vil bekjempelse av 
pukkellaks på tvers av grensen i Grense 
Jakobselv jobbes med i revisjonen av 
flerbruksplanen.  


