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1. Innledning 

1.1. Planen om ny Tana bru 

Det er enighet om å bygge ny bru over Tanaelva. Tanabru er sentral for trafikken mellom Øst-

Finnmark og Vest-Finnmark. Eksisterende bru ble bygget like etter andre verdenskrig, og er i liten 

grad tilpasset dagens kjøretøy. Eksisterende bru er smal og slitt og den vil kreve store 

vedlikeholdskostnader i fremtiden, dessuten er den en «flaskehals» for tungtransporten.   

 

Ny bru skal plasseres 100 meter oppstrøms eksisterende bru. Den skal være en skråstagsbru med ett 

tårn og ett kabelplan, og skal knyttes til eksisterende vegnett med rundkjøringer på både vest- og 

østsiden av elva.  

 

Plassering av brua 100 meter oppstrøms eksisterende bru medfører at brufundamentet på vestsiden 

av elva plasseres på øra utenfor utløpet til Sieiddájohka. Eksiterende bru skal rives. 

 
Figur 1: Avgrensing av planområdet. Plassering av ny bru med veg- og trafikkløsninger 

 

 

1.2. Tana elva 

Tanavassdraget hovedløp samler vann fra et stort område av Finnmarksvidda på norsk side og fra 

Kaldoaivi og Paistunturi fjellvidder på finsk side. Elvedalene omkranses for det meste av tette skoger 

med fjellbjørk (Betula pubescens spp.), som etter hvert blir mer glissent når man kommer høyere opp 

mot kildeelvene. Fjellvidda har ikke noen egentlig trevegetasjon, men dvergbjørk (Betula nana,) og 

vier (Salix spp.) finnes langs deler av elvebreddene. Tanavassdragets øvre deler ligger lenger sør enn 

elvemunningen, og dette påvirker tidspunktet for isgangen om våren.  
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Tanaelva er et nasjonalt laksevassdrag, jf. St.prp. nr. 32. I de nasjonale laksevassdragene er det ikke 

tillatt med nye tiltak og aktiviteter som kan skade villaksen. Dette vernet omfatter også 

vassdragsbeltet med sideelver, større bekker, sjøer og tjern og et område på inntil 100 meters 

bredde langs sidene av disse. Tanavassdraget er det største uregulerte vassdraget i landet og flere 

sidevassdrag er nærmest urørt av tekniske inngrep.  

Tanaelva er Norges beste lakseelv, og målt i kvantum Europas største. Den er den viktigste elva som 

produserer villaks (Salmo salar, L), i hele utbredelsesområdet til den nordatlantiske laksen. 

Naturforholdene langs elva tilbyr eksepsjonelt gode forhold for lakseyngelproduksjon. Laksen har 

tilpasset seg de varierte forholdene i vassdraget. 

 

Figur 2: Kartet viser Tanavassdraget med sideelver. Det vises tydelig på kartet at all laks skal forbi 

Tana bru, for å gyte lenger opp i vassdraget. (Kart fra www.tanafisk.no). 

 

 

1.3. Naturmiljøet langs Tana elva /planområdet 

I følge Flynn & Gaarder (2011) har miljøer langs Tanaelva, med sanddyner, og gras- og urterike ører, 

særlig høy naturverdi. Naturmiljøet rundt planområdet består hovedsakelig av tett bjørkekratt med 

innslag av lyng (Ericaceae spp.)  og vier. Vegetasjonen nærmest elven oversvømmes under 

vårflommen, og kan utsettes for kraftig skuring fra ismasser. Denne vegetasjonen domineres derfor 

av flombetinget pionervegetasjon, med åpne eller flekkvise feltsjikt. Det er vanlig med ungplanter av 

trær eller busker, særlig av bjørk og vier. Elveører er preget av storvokste gras (Poaceae spp.) i tillegg 

til urter.  
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Det er ikke registrert naturtyper som er vurdert som nasjonalt, regionalt eller lokalt viktige i 

planområdet, jf. Direktoratet for naturforvaltning sin Naturbase. I området er det heller ikke 

registrert rødlistearter, jf. Artsdatabanken sitt artskart. 

 

Derimot har Lars Smeland (Tana kommune) utført en naturtypekartlegging på vegne av Statens 

vegvesen. Under dette arbeidet har han avdekket at rødlistearten myrflatbelg (Lathyrus palustris 

subsp. Pilosus) som er nær truet, finnes innenfor planområdet (se egen del 2.2).  

 

1.4. Biologi laks 

Den nordatlantiske laksen er en anadrom fiskeart som tilbringer sine ungdomsår i ferskvann før den 

vandrer ut i sjøen for å fortsette oppveksten. I sjøen oppnår den kjønnsmodning i løpet av ett til fem 

år, før den vandrer tilbake til sin fødeelv for å gyte. Kjønnsmoden laks vandrer derfor opp 

Tanavassdraget fra begynnelsen av juni til midten av juli (Niemelä m. fl 2011). Oppvandring av laks 

som er på vei til gytefeltene og nedvandring av laks som vandrer ut til sjøen, kan starte allerede i mai. 

Dette varierer fra sesong til sesong og avhenger av isgangen i elva og av temperatur (Niemelä m. fl 

2011). De fleste oppvandrende laks er fisk som kommer tilbake til elva de er født i for å gyte for 

første gang. Noen er såkalte flergangsgytere som kommer for å gyte for annen, tredje eller til og med 

fjerde gang (Niemelä m. fl 2011).  

Etter hovedoppvandringen om sommeren kommer det også opp noe laks i september- oktober. 

Størsteparten av disse sene vandrerne er ikke kjønnsmodne hunnlakser, som kalles gjeldlaks. Man 

antar at disse oppholder seg i elva hele det etterfølgende året og deltar i gytingen neste år. (Niemelä 

m. fl 2011).  

Størstedelen av laksen blir etter gytingen igjen i vassdraget gjennom vinteren, før de vandrer ned 

vassdraget og ut i elven før midten av juni påfølgende vår (Niemelä m. fl 2009). Større lakseyngel, 

kalt smolt (1-6 år), vandrer også nedstrøms elva om våren, i perioden midten av juni til midten av juli 

(Niemelä m. fl 2009).  Faktorer som temperatur i elva, i sjøen og i lufta, lysforhold, nedbørsmengde 

og vannføring påvirker når laksens vandringer finner sted. Gytingen i Tana foregår fra midt i 

september til midt i oktober ( Niemelä m. fl 2011). 

Det er gjennomført flere studier som er rettet mot lakseyngelens bruk av bekker i Tanavassdraget 

som oppvekstområder (eks: Johnsen 2009, Johansen 2005, Erkinaro m. fl 1998,1997,1995). Det 

foregår ikke gyting i de små sidebekkene, men lakseyngel fra nærliggende områder trekker opp i 

disse bekkene. Det er godt dokumentert at bekkene utgjør en særdeles viktig rolle i den totale 

produksjonen av laks i vassdraget, noe som er relatert til gode oppvekstsvilkår for lakseyngelen i 

bekkene. Bedre oppvekstsvilkår i bekk i forhold til hovedelv skyldes et bredere næringsgrunnlag og 

høyere andel av overflateinsekter (Johnsen 2010).   

 

2. Undersøkelser 

2.1. Undersøkelser naturmiljø 

Hovedsakelig ble kun vegetasjonen undersøkt. Av innsekter ble kun steinfluer (Plecoptera spp.), 

døgnfluer (Ephemeroptera spp.) og mygg (Nematocera spp.) observert. Planområdet ble delt opp i 

følgende områder før det ble undersøkt:  
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Vestside av elva: 

A: Øvre skogdel 

B: Elvekant 

C: Sieiddájohka 

Østside av elva: 

D: Øvre skogdel 

E: Elvekant  

 

 
Figur 3: Planområdet avgrenset i ulike deler der naturmiljøet er undersøkt. 

 

Område A (begrenset av stiplet linje og rød strek): Øvre skogdel vestside av elva. 

Område B (begrenset av to røde linjer): Elvekant vestside 

Område C (begrenset av to røde linjer): Elvekant østside 

Område D (begrenset av stiplet linje og rød strek): Øvre skogdel østside 

Blå strek: Sieiddájohka 

   

Resultater av undersøkelser 

A: Øvre skogdel vestside 

Den øvre vestlige delen av planområdet består av et tresjikt dominert av bjørk. Noe rogn (Sorbus 

aucuparia), vier og einer (Juniperus communis) finnes innimellom. Busksjiktet består hovedsakelig av 

lyng: blåbær (Vaccinium myrtillus), mye skrubbær (Cornus suecica), blokkebær(Vaccinium 

uliginosum), krekling (Empetrum nigrum), kråkeføtter (Lycopsida spp.) og bregner (Polypodiopsida 
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spp.).  Bunnsjiktet består av torvmose (Sphagnum spp.), andre mosearter (Bryophyta spp.), laven 

grønnever (Peltigera aphthosa), andre lavarter, gressarter (Poaceae spp.) , gullris (Solidago 

virgaurea), fjellkråkefot (Lycopodium annotium ssp alpestre), stormarimjelle (Melampyrum pratense) 

og skogstjerne (Trientalis europaea). 

Naturmiljøet nærmest veien har en litt annen karakter. Det består i større grad av vier, hovedsakelig 

grønnvier (Salix phylivifolia).  Noe rogn og bjørk finnes også. En rekke blomster finnes blant annet 

ryllik (Achillea millefolium), fuglevikke (Vicia cracca), fjellfølblom (Leontodon autumnalis var taraxaci) 

og geitrams (Chamerion angustifolium).  

Nordvest i området ved plen og rundkjøringen finnes høyere mer glissen bjørk.  Omkring denne 

skogen finnes frodige tuer av skrubbær. Et område der skogsnellen (Equisetum sylcaticum) står tett, 

finnes også. Engsoleie (Ranunculus acris), einer, geitrams (Chamerion angustifolium) og ryllik vokser 

også her.  

På nordsiden av veien mot campingplassen er vegetasjonen dominert av høy glissen bjørkeskog. 

Busksjiktet her domineres av høyt gress. Åkerbær (Rubus arcticus), vier, einer og skrubbær vokser 

innimellom.        

 

Naturmiljøet sør vest i planområdet er preget av bjørk som vokser i klynger. Busker av einer finnes 

spredt, sammen med vier og rogn.  
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Bunnsjiktet sørvest i planområdet er preget av skrubbær, blåbærlyng, gressarter, torvmose og 

krekling. 

 

Bildet av bunnsjiktet. Blåbær, krekling, gress (sp.) og lavarten grønnnever.  
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Skrubbær vokser det mye av på vestsiden av planområdet.  

 

Skrubbær og gullris. 
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Skogstjerne finnes i øvre skogdel vestside.  

 

En del kråkefotplanter finnes i bunnsjiktet. Her sees fjellkråkefot sammen med skrubbær.  
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Stormarimjelle lever sør vest i planområdet. 

 

Nær vegen ser naturmiljøet litt annerledes ut. Her vokser det mye vier i tresjiktet.  
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Rogn finnes spredt på vestsiden av planområdet. En del nær vegen.  

 

Fuglevikke lever i nærhet til veg.  
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Nær vegen vokser også geitrams. 

 

Nord vest i planområdet nær eksisterende veg over Tana bru finnes det høyere mer glissen skog. 
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Tette frodige tuer av skrubbær vokser nord vest i planområdet. 

 

Nord vest i planområdet finnes det areal med plener og parkpreg.  
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Nord vest i planområdet finnes det et areal som er tett med snelleplanten skognselle. 

 

Helt i nordvest i planområdet vokser det åkerbær. 
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Lengst nordvest i planområdet inn mot campingplass finnes det høy glissen bjørk som vokser i tuer.  

 

Busksjiktet her er dekket av mye høyt gress. 
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B: Elvekant vestside 

Elvekanten på vestsiden av planområdet har tresjikt dominert av bjørk, vier og gråor (Alnus incana) 

Vier, hovedsakelig grønnvier, og gråor vokser i tett kratt eller tuer.  Buskjsiktet består av 

kråkefotplanter, engsyre (Rumex acetosa) einer, snømyrull (Eriophorum scheuchzeri) småengkall 

(Rhinanthus minor) svarttopp (Bartsia alpina) sneller (Equisetum spp.), fuglevikke, fjellsyre (Oxyria 

digyna), tanatimian (Thymus serpyllum), fjellarve (Cerastium alpinum), skogsiv (Juncus 

alpinoarticulatus), kongsspir (Pedicularis sceptrum-carolinum), harerug (Bistorta vivipara) og andre 

gress-, siv (Juncus spp.)- og starrarter (Carex spp.)  

 

Elvekanten helt nord på vestsiden av planområdet er preget av en høy bratt elveskråning. Denne er 

stort sett bevokst av bjørk, og noe vier i tillegg til gress i bunnsjiktet.  
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Elvemiljø rett på nedsiden av den gamle brua. Dette er bevokst av busker og vier og har et bunnsjikt 

bestående av siv-, gress- og starr- og mosearter.  

 

Sydover er elvekantmiljøet preget av en del områder med kun stein. 
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Tett bjørke- og vierkratt finnes lengst syd på vestsiden av planområdet.  

 

Her vokser det grønnvier i tette kratt. 
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Gråor vokser i tette kratt langs elvekanten sydvest. 

 

Småengkall finnes langs elvekanten. 
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Svarttopp vokser langs elvekanten. 

 

Fuglevikke vokser langs elvekanten. 
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Fjellsyre. 

 

Tanatimian.  



22 
 

 

Fjellarve.  

 

Snømyrull. 
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Skogsiv. 

 

Kongsspir. 



24 
 

 

Harerug.  

 

 

C: Sieiddájohka 

Naturmiljøet rundt Sieiddájohka består hovedsakelig av tett kantvegetasjon. Denne 

kantvegetasjonen består av et tresjikt som utgjøres av bjørk og grønnvier, med noe gråor. Busksjiktet 

består av høye gress-, siv- og starrarter sammen med artene: skogsnelle, krekling, skrubbær, 

blokkebær, einer, rogn, svarttopp, ryllik, engsoleie, kvann (Angelica archangelica), skogstorknebb 

(Geranium sylvaticum), gullris, harerug og geitrams. Bunnsjiktet utgjøres av gress-, siv -, starrarter, 

kråkefotplanter, tettegras (Pinguicula vulgaris), torvmose og andre mosearter.  Av dyr ble fuglen 

linerle (Motacilla alba) observert, samt akvatiske innsekter  som steinfluer og døgnfluer. 

Noe lakseyngel, voksen ørret (Salmo trutta), ørretyngel og skrubbe (Platichthys flesus) ble observert i 

elva (se eget avsnitt 2.3.).  
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Her ses utløpet der Sieiddájohka renner ut i Tana elva. En del steinmasser finnes mellom utløpet av 

Sieiddájohka og hovedelva. (Bildet tatt 23.07.12.)  

 

Grunn del av elva like før utløpet. Skrubbe (Platichthys flesus) ble observert her. 
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Typisk naturmiljø langs Sieiddájohka. Kantvegetasjon med bjørk, grønnvier og gråor sees på bildet.  

 

Her sees et parti av Sieiddájohka der den meandrerer. 
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Store deler av Sieiddájohka har bratte grøfter. 

 

 

Busk- og bunnsjiktet langs Sieiddájohka er frodig. På bildet sees plantetarter som engsoleie, harerug 

og skogstorknebb.  
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Østside av elva: 

D: Elvekant østside 

Tresjiketet her er også bestående av bjørk, grønnvier og gråor. Busksjiktet består hovedsakelig av lavt 

voksende gråor og grønnvier. Kongsspir, fuglevikke, harerug, ryllik, skogstorknebb, geitrams og 

brennesle (Urtica dioica) finnes også i dette sjiktet. Bunnsjiktet består av en del torvmose og andre 

mosearter og gress sp.   

 

 

 
Her sees elvekanten nordover på østsiden av brua.  
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Vegetasjonen er preget av et tett buskjikt med grønnvier, gråor og bjørk.  

 

 
Her sees grønnvier og gråor.   
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Området nærmest elven er nesten fritt for vegetasjon. Her finnes det et belte av steiner. Et tett 

busksjikt av gråor og grønnvier avskjermer dette.  

 
Kongsspir vokser også på østkanten.  
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Bunnsjiktet på østkanten består av fuglevikke, harerug, bjørk og ulike mose og gressarter.  

 

Lengst i sør av elvekanten finnes høyvokst grønnvier og bjørk. Busksjiktet er preget av geitrams, 

skogstorknebb og brennesle.  
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E: Øvre skogdel østside 

 

Treksjiktet her er preget av bjørk, vier og gråor. Busksjiktet består av skudd av gråor og rogn, noe 

einer og plantene: skogstorknebb, skogsnelle, kvitbladtistel (Cirsium helenioides), fjellminneblom 

(Myosotis decumbens ), fjellfølblom, skrubbær, einer og strutseving (Matteuccia struthioptheris). 

Bunnsjiktet består hovedsakelig av gress, torvmose og lyng som krekling, blåbær og tyttebær 

(Vaccinium vitis-idaea).   

 

Lengst sydøst finnes det åpne jorder med engvegetasjon: ulike gressarter, engsoleie, skogstorknebb, 

kvitbladtistel og engsyre. Høye frittstående trær av bjørk og grønnvier vokser også.  

 

 
Naturmiljøet i øvre skogdel på østsiden er preget av bjørkeskog. Her sees et belte av bjørkeskog mot 

veien, mens grøftekanten hovedsakelig består av gress, geitrams og ryllik. 
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Bjørkeskogen er temmelig tett.  

 

 
Her sees et tresjikt av bjørk, og et busksjikt bestående av gråor og rogn. Bunnsjiktet er preget av 

frodige gressarter.   
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Frodige klynger av skogstorknebb finnes.  

 

 
Her sees kvitbladtistel (høy lilla plante i front).  
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Busksjiktet og bunnsjiktet er veldig frodig. Her sees bregnen strutseving.   

 

 
Høye tuer av fjellminneblom vokser på øvre skogdel øst.  
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Lengst sydøst finnes det mer åpne områder. Bjørk sees på bildet, sammen med kvitbladtistel, 

engsoleie, skogtorknebb, følblom og gress.   

 

 
Lengst syd øst av planområdet finnes det åpent jordeområde med engvegetasjon; gress, engsoleie, 

skogstorknebb, kvitbladtistel og engsyre. 
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Langs engområde sørøst finnes det også store mer frittstående trær. Disse er hovedsakelig bjørk, 

men noe grønnvier finnes også.  

 

2.2. Naturtypekartlegging Tana kommune 

 

Tana kommune ved Lars Smeland har utført en naturtypekartlegging av planområdet (Smeland 

2012). Arbeidet har fulgt metodikken i håndbok 13 «Kartlegging av naturtyper – verdisetting av 

biologisk mangfold» (Direktoratet for naturforvaltning 2007). Resultatet av kartlegging var funn av 2 

naturtypelokaliteter, A: bjørkeskog med høgstauder og B: Artsrik vegkant. Den rødlista planten 

myrfaltbelg (Lathyrus palustris subsp. Pilosus) ble funnet i disse to naturtypelokalitetene. To 

andre mindre forekomster av arten ble også funnet (angitt med sirkler i figur 4). «De 

kraftigste eksemplarene ble funnet langs vei-/engkanten og på åpne, fuktige partier i skogen. 

For øvrig ble små eksemplarer av arten funnet i skråningen helt opp til bærlyngvegetasjon» 

(Smeland 2012).  
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Figur 4: Avgrensing av de to naturtypelokalitetene A: Bjørkeskog med høgstauder, og B: Artsrik 
vegkant, samt to mindre forekomster av arten myrflatbelg angitt med sirkel. Kilde: Smeland, 2012. 

 

 

 Kraftig eksemplar av arten myrflatbelg langs engkanten på lokaliteten.( Foto: Lars Smeland) 
 

 

2.3. Undersøkelser av laks i planområdet 

 

Hvor mye laks som befinner seg i elvestrekket som går forbi planområdet er ikke undersøkt. Dette 

elvestrekket er en veldig populær fiskeplass, så antagelig finnes det store mengder laks her. Ser man 

på kartet (Figur 2) ser man at all laks som skal videre opp i Tanavassdraget, både på norsk og finsk 

side, må svømme forbi Tana bru.  
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Selve den delen av vassdraget som planen berører er et «oppholdsområde» som laksen hovedsakelig 

svømmer forbi på vei opp eller ned elva (Harald Muladal Fylkesmannen i Finnmark, pers komm). På 

oversiden av elva finner vi Seidastryket der elva går stridt, mens på nedsiden av brua går elva 

roligere. I følge Muladal (pers komm) gyter laksen fra brua og oppover. Morten Falkegård (Norsk 

Institutt for naturforskning, NINA) mener derimot at det er store gyteområder for laksen i området 

rundt Tana bru og der ny bru skal settes opp. Gyteperioden for laks i Tana er fra midten av 

september til midten av oktober.        

2.4. Undersøkelser av Sieiddájohka 

Det er fra før kjent at laks bruker små bekker som Sieiddájohka som oppvekstområde for yngel.  

Hensikten med undersøkelsen var å finne ut i hvor stor grad Sieiddájohka fungerer som 

oppvekstområde. Metoden brukt var å la en mann iført våtdrakt, dykkermaske og snorkel svømme 

ned den delen av elva som befinner seg innenfor planområdet. Denne personen telte alle lakseyngel 

som ble observert. Undersøkelsen ble utført av Øyvind Haugland som er student i ferskvannsøkologi 

og en habil laksefisker. Datoen for undersøkelsen var 23.07.12. 

 

 
 

Resultater 

Tabell 1 

Fiskeart: Antall (hele strekningen) 

Lakseyngel (Salmo salar) 9 

Ørretyngel (Salmo trutta) 4 

Voksen ørret (Salmo trutta) 2 

Skrubbe (Platichthys flesus) 1 
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3. Konsekvenser av planen om ny Tana bru 

3.1. Konsekvenser på naturmiljøet 

 

- Planen om ny Tana bru vil få store konsekvenser for naturmiljøet i planområdet. Store arealer vil bli 

beslaglagt. Graving av masser, bygging av anleggsvei, massedeponier o.l., vil føre til at mye av 

vegetasjonen i området blir gravd opp.  

- Vegetasjonen i området har vokst til i løpet av mange år. Sår i terrenget etter byggingen vil bruke 

mange titalls år på å gro til slik det er i dag. Planområdet vil altså se annerledes ut i mange år 

framover.  

- I følge Flynn & Gaarder (2011) har miljøer langs Tanaelva, med sanddyner, og gras- og urterike ører 

særlig høy naturverdi. Naturinngrepet ved bygging av ny Tana bru er derfor betydelig. 

- To naturtyper bjørkeskog med høgstauder og artsrik vegkant er funnet innenfor planområdet. 

Smeland (2012) gir begge forekomstene lokal viktig verdi. Inngrep innenfor disse to forekomstene 

bør unngås. Konsekvensen ved inngrep i disse lokaltitene er tap av naturtyper med stor variasjon av 

arter.  

- Rødlistearten myrflatbelg er funnet innenfor de to overnevnte naturtypene. I tillegg er egne 

forekomster av arten funnet. Inngrep ved disse forekomstene kan ødelegge leveområdene for denne 

arten, som har en nær truet utbredelse.       

 

3.2. Konsekvenser for laks i vassdraget 

- Hovedsakelig vil ikke planen ha store konsekvenser for laksen i vassdraget. Dette fordi elvestrekket 

ved planområdet er et område laksen svømmer forbi på vei opp til gyteområdene lenger opp i elva 

(Harald Muladal, Fylkesmannen i Finnmark, pers komm).  

- Men dersom laksens frie vandring i elva forbi planområdet blir blokkert eller begrenset kan det få 

store konsekvenser for laksebestanden i hele Tanavassdraget. All laks som skal lenger opp i elva for å 

gyte, all smolt som vandrer nedover elva mot havet og alle vinterstøinger som skal ut i havet etter 

vinteren, må svømme forbi planområdet.   

- Det er ikke helt klart om det forgår gyting ved Tana brua. Antakelig kan det forgå gyting her dersom 

forholdene er gunstige for dette. Riktig kombinasjon av strømhastighet, grus og dyp må foreligge for 

at gyting skal inntreffe. Antakelig er gyteaktiviteten ved Tana bru begrenset. I hele Tanavassdraget 

finnes det store områder laksen kan gyte, og gytingen ved Tana bru er antagelig ubetydelig for 

laksebestanden som en helhet, men den kan være viktig for bestanden lokalt i området rundt Tana 

bru.   

- Nedslåing av peler kan være av betydning for laksens vandring opp elva. Fisk er ved sitt 

strømlinjeorgan var for vibrasjoner og lyd. En del lyd og vibrasjoner vil oppstå siden brutårnet skal 

fundamenteres på 30 påler som dunkes 50 meter ned i bakken. Dersom det fra pelingen oppstår 

lydbølger med frekvenser som overlapper området der fisk hører godt, kan dette føre til stress for 

laksen. Fisk vil velge å forflytte seg vekk fra plagsomme støykilder. I verste fall kan pelingen føre til at 

laksen velger ikke å gå opp elva, når peling foregår. 

- En del masse befinner seg på sommervannstand mellom der peling skal foregå og selve elva, så det 

er uvisst hvor mye lyd og vibrasjoner som vil nå elva (se bilder over). 

- Som før nevnt vil det få store konsekvenser for laksebestanden i Tanavassdraget dersom fisken ikke 

kommer seg forbi Tana bru.  Det vil derfor anbefales å slå ned pelene på et tidspunkt der 

hovedoppgangen av laks i elva er ferdig. Pelingen bør derfor ikke gjennomføres før august.   
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- Gyteperioden for laksen i Tana er fra midten av september til midten av oktober. Dersom ikke 

pelingen er gjennomført før midten av september kan den påvirke gyteaktiviteten omkring Tana bru. 

Som tidligere nevnt er det usikkert, hvor mye gyteaktivitet som pågår omkring brua.  

 

3.3. Konsekvenser for Sieiddájohka 

- Tårnfoten på vestsiden av elva er planlagt plassert på elvebredden rett utenfor utløpet av 

Sieiddájohka. Arbeidet med tårnfundamentet vil medføre berøringa av elva og elvebredder, og kan 

føre til endring av utløpet. 

- Endring av utløpet av Sieiddájohka kan få konsekvenser for oppgang av lakseyngel i elva. 

Undersøkelsen av elva viser derimot at det finnes begrenset med lakseyngel i elva. Noe usikkerhet er 

knyttet til denne undersøkelsen, da den kun er utført en gang en gitt sesong. Gyteaktivitet og 

aktiviteten til lakseyngel vil endre seg fra år til år som en følge av ulik strømhastighet, grus og dyp. 

Kanskje er forholdene omkring utløpet av Sieiddájohka mer gunstige for lakseyngel et annet år, en 

denne sesongen da elva ble undersøkt.       

 

4. Avbøtende tiltak 

4.1. Avbøtende tiltak for naturmiljøet 

 

- Unngå å lage unødvendig sår og inngrep i terrenget, og la være å ta i bruk mer areal enn det som er 

nødvendig. 

- Unngå inngrep i de to naturtypelokalitetene. Når det gjelder lokalitet B, artsrik vegkant, vil det være 

viktig å foreta så små inngrep i området mellom eksisterende veitrasé og eng som mulig. 

- Leveområder for myrflatbelg, bør avmerkes og gjerdes inn, slik at inngrep her kan unngås. 

- Tiltak som tilrettelegger for leveområdene for myrflatbelg kan utføres. Myrflatbelg er en lyskrevende 

art. Noe tynning/hogst i de delene av høgstaudeskogen der den vokser, men som ikke blir berørt av 

tiltaket, kan derfor ha en positiv effekt for bestanden. Dette arbeidet bør utføres av noen med 

grøntfaglig kompetanse.  

- Planområdet bør revegeteres naturlig. Toppmasser av jord der det skal graves bør man ta vare på, og 

samle opp i eget massedeponi. Disse massene inneholder frø og sporer fra den naturlige 

vegetasjonen i området. Ved å tilbakeføre toppmassene etter at inngrepet er utført, vil man sikre at 

vegetasjonen som vokser opp er den som naturlig tilhører området.  

- La være å tilføre området jordmasser som ikke er hentet fra nærliggende områder til planområdet. 

Jordmasser fra andre steder kan inneholde frø og sporer fra planter som ikke naturlig vokser langs 

Tana elva.  

 

4.2. Avbøtende tiltak laks i vassdraget 

- Etter føre var prinsippet bør nedslåing av peler til nytt brufundament foregå etter at hovedstrømmen 

av laks har gått opp elva, i august. Ved dette tidspunktet har smolt og vinterstøinger også vandret 

ned elva.  

- Peling bør avsluttes før midten av september, siden laksen potensielt kan gyte ved planområdet.  

- Inngrep i elva bør unngås. Forandring av sedimenter og dannelse av tilslammet vann kan forstyrre 

laks som skal svømme opp eller ned elva.  

- Unngå utslipp av alle former for kjemikalier, hydraulikkolje etc. i elva. 
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- Alle gjenstander som kommer i kontakt med elva inkludert anleggsmaskiner, skal desinfiseres for å 

unngå spredning av Gyrodactylus salaris. Dette er særs viktig for utsyr som har vært i bruk i andre 

vann og vassdrag tidligere.  

 

 

4.3. Avbøtende tiltak Sieiddájohka 

- Utløpet av Sieiddájohka bør helst ikke endres, dette bør være slik at lakseyngel kan ta seg opp i elva. 

- Dersom utløpet skal endres bør dette ikke legges i rør eller gjøres for grunt. Dette kan føre til at 

lakseyngel får problemer med å ta seg opp i elva.   

- Elvekanter bør plastres slik at masser ikke raser ut i elva, og den tettes. Elvekanter bør i minst mulig 

grad forandres.  

- Bunnsedimenter i elva bør heller ikke forandres. Dette kan føre til dårligere oppvekstsvilkår for 

lakseyngel.     
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