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Ingen samhandling mellom Norge og Finland om uttak av pukkellaks i Tanaelva 

 

Det forventes stor oppgang av pukkellaks til Tanavassdraget i år. Likevel er det ikke planlagt noe 

felles uttaksfiske av pukkellaks i Tanaelva mellom Norge og Finland. Etter Tanavassdragets 

fiskeforvaltnings (TF) mening er dette et klart brudd på Tanaavtalen, jf. Artikkel 15 om biologisk 

påvirkning førte ledd1; 

«Partene skal iverksette nødvendige tiltak for å beskytte fiskebestandene mot smittsomme 

fiskesykdommer og introduksjon av fremmede arter eller bestander.» 

I løpet av neste uke begynner TF å organisere uttaksfiske av pukkellaks med stengsler i nedre del 

av Tanaelva. Pukkellaksen er en fremmed art som er uønsket, og all pukkellaks som går i 

stengslene skal fanges. 

I år er laksefisket stengt i Tanavassdraget og i Tanafjorden. Det betyr at garnredskaper beregnet 

for fangst av atlantisk laks ikke er i bruk. Med utgangspunkt i at fangsten av pukkellaks i 2019 i 

hovedsak ble tatt på stengsel er det klart at mye pukkellaks vil gå uhindret opp i Tana, dersom det 

ikke settes i verk mottiltak. Enkelttiltak vil ikke vil ikke være nok, og TF ser seg nødt til å sette 

inn ekstra ressurser for å få til et uttaksfiske som kan fange opp deler av oppgangen av 

pukkellaksen.  

 

Samtidig er det overraskende at Norge og Finland har satt inn betydelig mer ressurser til merking 

av gjedder og pukkellaks, enn til uttaksfiske av pukkellaks i Tanaelva. 

 

Mer informasjon kan gis av TF leder John Nystad, nestleder Benn Larsen eller  

direktør Hans-Erik Varsi. 

 

 

Dearvvuođat - med hilsen  

 

 

John Nystad/s.                                                                                           Hans-Erik Varsi                                                                 

TF leder                                                                                                     Direktør                                                                              

 
1 Avtale 30.09.2016 mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget art. 15 
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