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Vannforvaltning i Nordreisa - Innspill og registrering av problemområder
BAKGRUNN
Troms Fylkeskommune har igangsatt arbeid med å utarbeide en plan for forvaltning av
vannforekomster i Troms. Vannforekomster er sjø, elv/bekk og vann.
Nordreisa kommune er med i to vannområder i Troms; Nordreisa – Kvænangen og
Skjervøy – Lyngen. Fylkeskommunen har delegert noe arbeid til kommunene, bla registrering og
kartlegging av miljøtilstand i vann. Registrering skal gjøres sommeren 2011.
Formålet med arbeidet er å kartlegge forhold som gir grunnlag for å vurdere vannmiljøet, om den
er god, mindre god eller dårlig. Dette brukes igjen til å vurdere om det kan gjøres større eller
mindre tiltak for å forbedre vannmiljøet. For mer info om helhetlig vannforvaltning se;
www.vannportalen.no
Nordreisa kommune inviterer interesseorganisasjoner, grendelag og enkeltpersoner til å gi
innspill på utfordringer i vannforekomster i kommunen. Innspill bør være skriftlig, gjerne på epost post@nordreisa.kommune.no. Innspill kan også gis muntlig til en av oppgitte
kontaktpersoner. Uansett form, må innspill inneholde en kort beskrivelse av hva som er
utfordringen, hva kan evt gjøres og hvor den ligger i Nordreisa kommune. Dette for at den kan
gjenfinnes, og evt fotograferes dersom bilde ikke følger med innspillet.

INNSPILL TIL REGISTRERING AV UTFORDRINGER I SJØ, BEKK, ELVER OG VANN
Nordreisa kommune ønsker innspill på problemområder eller lokaliteter hvor det må gjøres noe
for å bedre forholdene i vannforekomsten. Problem kan være eks elveforebygninger,
vandringshindre for fisk, kanaliseringer, veibygginger eller lokale forurensinger som påvirker
vannmiljøet. Noen gamle inngrep kan enkelt utbedres slik at biologisk mangfold og
tilfredsstillende vilkår for fiske-/dyreliv kommer tilbake. Andre gamle inngrep må gjennom
omfattende prosesser for å oppnå bedre vannmiljø. Det vil også være inngrep som ikke bør
utbedres da utbedringen gir større negative konsekvenser enn de positive som oppnås ved
utbedring.

Postadresse:
Postboks 174
9156 Storslett
E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no

Besøksadresse:
Sentrum 17

Telefon: 77 77 07 00
Telefaks: 77 77 07 01

Bankkonto: 4740 05 03954
Organisasjonsnr: 943 350 833

www.nordreisa.kommune.no

Eksempler på innspill:
1.
Bru eller stikkrenne i elva/bekken ”navn” gjennom vei ”navn” ved eiendommen 99/88
er bygd slik at fisk ikke lenger går opp forbi brua/stikkrenna.
Et mulig utbedringstiltak kan være å heve elvebunnen slik fossen etter stikkrenna
fjernes og fisken kan gå fritt.
2.
Kloakk lekker ut i bekken ”navn” på eiendommen 99/88 evt hvem eier eiendommen.
Denne saken bør undersøkes.

Eksempler på utbedring av tidligere inngrep for å få et bedre vannmiljø:
Utbedring av bekk som tidligere har vært hinder for fiskevandring

Før utbedring

Etter utbedring

Utbedring av elveforebygging for å oppnå biologisk mangfold i lokalmiljøet

Før utbedring

Etter utbedring

Frist for innspill: 01. august 2011
Alle innspill, stort og smått, ønskes velkommen.
Kontaktpersoner:

Dag Funderud tlf 77 77 07 63, Hilde Henriksen tlf 77 77 07 54
Roy Jørgensen tlf 77 77 07 50, Rune Benonisen tlf 77 77 07 68
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