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Invitasjon til møte i vannområdeutvalget (VOU), tirsdag 5. desember 2017. 

 
Tana kommune inviterer med dette representanter fra sektormyndigheter og frivillige 
organisasjoner til møte i vannområdeutvalget (VOU) for Tana vannområde:   
 
Tid: Tirsdag den 5. desember 2017, kl, 16:30- 19:00 
Sted: Tana rådhus.  
 
Dagsorden for møtet:  

1. Status for planarbeidet i den norsk- finske vannregionen v/Finnmark fylkeskommune  
2. Orientering om arbeidet utført i vannområdet i 2016, v/kommunene (Karasjok, Tana, 

Gamvik og Berlevåg).   
3. Prosjektet «Felles miljøforvaltning langs Tanaelva»: presentasjon av prosjektet med 

særlig fokus på delprosjektene:  
 a.    Vandringshindre for fisk  
 b.    Norsk-finsk overvåkningsprogram for Tanaelva, inkludert avløpsarbeid.   

 
Vi gjør oppmerksom på at det i årets møte ikke vil bli foretatt en særskilt gjennomgang av 
tiltakene knyttet til den enkelte sektor. I årets møte vil vi fokusere på det lokale arbeidet bla. i 
regi av kommunene.  
 
Merk at det blir middagsservering på Elva Hotel fra kl. 16 for de som ønsker det. På grunn av 
matserveringen ber vi om påmelding innen fredag den 1. desember. Påmelding sendes på e-
post (til: anne.smeland@tana.kommune.no) eller sms til 46400264.  
 
Kommunenes representanter har fått egen innkalling til møtet. Det er mulig å delta på møtet 
online via skype business. De som ønsker dette, gi i tilfelle beskjed direkte til saksbehandler.  
 
Med hilsen 
 
Svein-Ottar Helander 
Avdelingsleder 

 
 
 
Anne Fløgstad Smeland 
Rådgiver 
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Adresseliste (sendes på e-post):  
 
Finnmark fylkeskommune, vannregiomyndigheten (VRM) 
Fylkesmannen i Finnmark  
Mattilsynet Troms 
Finnmark Statens vegvesen, Region Nord  
NVE Region Nord  
Kystverket, Region Troms og Finnmark 
Fiskeridirektoratet region Finnmark  
 
Naturvernforbundet i Finnmark, lokallag Tana og Varanger  
Gamvik JFF  
Berlevåg JFF 
Tana JFF 
 
Laksebreveierforeningen for Tanavassdraget 
Tana laksefiskeforening 
Tanavassdragets fiskerettshavere 
FNF Finnmark 
Sjølaksefiskerforeningen i Finnmark 
Tana og omegn sjølaksefiskerforening 
Tana Bondelag 
 
Tanavassdragets fiskeforvaltning 
Øst-Finnmark avfallsselskap (ØFAS) 
 
Kopi til:  
Kárášjoga gielda/Karasjok kommune  
Gamvik kommune  
Berlevåg kommune  
Tana kommune  
 


