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1

Innledning

1.1 Bakgrunn for Ressurs - og tiltaksplan
Forskrift1 om lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget er grunnlaget for
opprettelsen av lokalt forvaltningsorgan for Tanavassdraget.
Ressurs – og tiltaksplan for norsk side av Tanavassdraget 2023 – 2027 utarbeides etter
hjemmel i forvaltningsforskriften for norsk side av Tanavassdraget § 6 første ledd, og Lov om
laksefisk og innlandsfisk2 kapittel V § 25 Driftsplanlegging for felles organisering.
For å fremme en forsvarlig og rasjonell forvaltning av fiskeressursene skal fiskeforvaltningen
arbeide i vassdrag med selvreproduserende bestander av anadrom laksefisk plikter
fiskerettshaverne å gå sammen om felles forvaltning. Ressursplan skal inneholde oversikt
over fiskeressursene, oversikt over regulerings-, overvåkings-, oppsyns- smitteforebyggende
tiltak, fangststatistikk og rapportering, kultiveringstiltak, bestandsovervåking og
informasjonstiltak. Departementet kan ved forskrift fastsette nærmere bestemmelser om
utøvelsen av fellesforvaltningen.

1.2 Målsetninger
Forskriften3 fastslår som overordnet mål at laksebestandene skal bevares og at forvaltningen
av elva må skje på en bærekraftig måte slik at kommende generasjoner skal ha nytte og
glede av vassdraget. Det er vektlagt at vassdraget skal tjene som naturgrunnlag for bosetting
og samisk kulturutøvelse.
Målsettingen med arbeidet med ressurs- og tiltaksplan er å sikre en fornuftig og god
forvaltning av fiskeressursene i Tanavassdraget. I samarbeid med private interesser og
offentlig myndighet vil en bidra til en forsvarlig bærekraftig forvaltning av vassdraget.
-

Planen skal være et styringsverktøy for forvaltningen for en mest mulig helhetlig
forvaltning av Tana, samt ivareta rettighetshavernes- og bygdefolkets rettigheter i
vassdraget.

-

Være et arbeidsverktøy, for å bygge opp laksebestandene til et nivå som muliggjør
høsting av fiskeressursene.

1.3 Planområde
Med utgangspunkt i dagens lovverk, forvaltning, bruk og organisering utarbeides ressurs- og
tiltaksplan som geografisk skal omfatte hele den lakseførende delen av vassdraget på norsk
side. Planområdet omfatter Tanaelva med sideelver og vann på norsk side, i lakseførende
strekning i nedslagsfeltet.

Tana er grensevassdrag mellom Norge og Finland og ett av verdens største vassdrag med
atlantisk laks. Vassdraget har en lang rekke små og store sideelver som er lett tilgjengelig for
opp vandrende laks, og det er anslått at det finnes mer enn 30 enkeltstammer av laks i
1

FOR 2011-02-04 nr. 119: Forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget, Finnmark §2 og § 6
første ledd
2
LOV 1992-05-15 Lov om laksefisk og innlandsfisk mv. § 25 a)
3
FOR 2011-02-04 nr. 119: Forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget, Finnmark, § 2
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vassdraget. Et spesielt trekk ved Tana er bruken av tradisjonelle fiskemetoder med bundne
redskap som stengsel, drivgarn og settegarn. Stangfisket er likevel betydelig, særlig på finsk
side.

1.4 Om planprosessen
Laksefisket har alltid hatt betydning for bosetting og næringsutøvelse i Tanadalen. En
betydelig andel av bosettingen er tilknyttet primærnæringene, særlig innen landbruket.
Det er tidligere utarbeidet driftsplan for Tanavassdraget av Laksebreveiere i Tanavassdraget
- LBT4. I utgangspunktet ble arbeidet iverksatt for å danne et grunnlag for etableringen av en
lokal forvaltning. Nasjonalt er det en målsetning at ressursene skal utnyttes på en
bærekraftig måte og at det biologiske mangfoldet sikres.
KLD har hatt på høring5 forslag til en felles finsk - norsk forvaltningsplan for laksebestandene
i Tanavassdraget. Planen er utarbeidet av finske og norske myndigheter og rettighetshavere,
i tråd med forpliktelsene i artikkel 4 i Tanaavtalen. Avtale om å utarbeide forvaltningsplan for
Tanavassdraget ble gjort utenfor forhandlingsdelegasjonen «Reforhandling av avtale mellom
Norge og Finland om laksefisket mv. i Tanavassdraget 2012-2016».
Felles forvaltningsplan har vist seg å ha store og alvorlige svakheter. I 2021 ble det ikke
iverksatt planmessige tiltak fra norske myndigheter for å hindre oppgangen av pukkellaksen
til Tanaelva. Plandokumentet er med på å skape uklare roller mellom Lov og forskriftsgiver
og den utøvende lokale forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget, og som ikke ansees å
være i tråd med Stortingets føringer for Tanaloven og til rollefordeling mellom forskriftsgiver
og forvaltning i avtalen om fisket i Tanavassdraget.
Det er for øvrig grunn til å påpeke at Tanavassdraget som planområde skiller seg klart fra de
fleste andre vassdrag i Norge på flere måter. Vassdragets utstrekning med nedslagsfeltet,
fangstmengde, fiskemetoder, fiskeartene, befolkningens kulturelle bakgrunn, rettighetsforholdene og det faktum at vassdraget er en grenseelv mot Finland er bare noen av de
forhold som gjør Tanavassdraget svært spesiell i forhold til landets øvrige vassdrag6.
Planområdet for arbeidet følger av intensjonene med driftsplaner for norske vassdrag. Med
utgangspunkt i dagens lovverk, forvaltning, bruk og organisering, utarbeides det plan som
geografisk skal omfatte hele den lakseførende delen av vassdraget på norsk side.
Planområdet omfatter derfor hoved vassdraget og samtlige sideelver på norsk side.
Ressurs- og tiltaksplanen er ment å være «et verktøy», for å få til en kunnskapsbasert
forvaltning av vassdraget, samtidig skal ressurs- og tiltaksplanen være et oppslagsverk og
informasjonskilde for de som bruker vassdraget. Planen skal også hjemle å sette i verk
strakstiltak ved behov, slik det var ved pukkellaks invasjonen til Tanavassdraget i 2021.
Formålet er å legge til rette for at forvaltningen av vassdraget sikrer fiskebestandene i Tana
som naturgrunnlag for bosetting og for samisk kultur.

4

Driftsplan for Tanavassdraget, LBT 2003
Klima- og Miljødepartementet 4. juni 2020, høring av forvaltningsplan for laksebestandene i Tanavassdraget
6
Driftsplan for Tanavassdraget, LBT 2003 s. 3
5
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Hovedmål:
1) Det er et overordnet mål at laksebestandene skal forvaltes etter tilstrekkelig
gytebestandsmål for å bevare bestandene i hele vassdraget, samt at forvaltningen av
vassdraget skjer på en bærekraftig måte slik at kommende generasjoner har mulighet
til å utnytte tanalaksen i hele vassdraget.
Oppbygging av de ulike laksebestandene til et bærekraftig nivå har første prioritet, for
å videreføre grunnlaget for tradisjonell fiskeutøvelse i Tanavassdraget.

2) Det er et mål at fordeling av fiskeregulerende tiltak, fordeles i de ulike
gruppene/fiskemetodene. 2021 er første år at laksefisket i Tanavassdraget (og i
Tanafjorden) er stengt. Når laksefisket åpnes igjen, skal lokale fiskerettsgrupper
prioriteres. Hvis bestandssituasjon gir mulighet til å åpne deler av fisket, kan et
begrenset fiske for lokale rettighetsgrupper åpnes, uten at fisket for tilreisende fiskere
åpnes.

3) At overvåking av oppgang av laks og utvandringen av smolt intensiveres, ut over de
tellinger som pågår i dag i vassdraget. Det er viktig at det etableres årlig registrering
av smolt utvandringen, i nedre del av vassdraget. Likeledes bør telling av
lakseoppgangen i øvre deler av vassdraget videreføres.
4) Overvåking av hva som skjer med laksesmolten og laks i oppvekst- og
beiteområdene i havet bør intensiveres og følges opp årlig med kartlegging av
områdene, med kartlegging av mulige bifangster i havfisket og i fisket av mat til
oppdrettsnæringen.
5) TF skal etter lov og forskrift forvalte fisken og fisket i vassdraget. Laksebestandene
skal bevares i hele elvedistriktet og forvaltningen av vassdraget skal skje på en
bærekraftig måte, ut fra et kunnskapsgrunnlag bygd på tradisjonell og vitenskapelig
kunnskap. Forvaltningen skal bygge på kunnskapsbasen om forvaltning av laksen og
de øvrige fiskeartene, som befolkningen langs vassdraget har opparbeidet gjennom
flere generasjoner.
6) Det bør utredes hvorfor statlige myndigheter ikke utarbeidet rammeplan for uttak av
pukkellaks i Tanavassdraget hverken i 2019 eller i 2021, på tross at det var ventet en
vesentlig økning i oppgangen av pukkellaks fra 2017 til 2019, og fra 2019 til 2021.
Det bør utredes om forvaltnings unnlatelsen samsvarer med statlige myndigheters
miljørettslige forpliktelser og ansvar for å sette i gang forebyggende tiltak mot
fremmede uønskete arter.
7) Det er viktig å få utredet, hvorfor gikk det 27 år (over tre laksegenerasjoner) fra
overenskomsten februar 1989 til ny avtale trådte i kraft til 2017 sesongen.
Laksebestandene i Tanavassdraget er også en marin fornybar ressurs. Var det
biologiske årsaker som ble lagt til grunn at Tanaavtalen ikke ble fornyet på 27 år
8) TF skal bidra til økt kompetanse i forhold til gytebestandsmål, metodikk, beregninger
og måloppnåelse.
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9) At desinfisering av fiskeutstyr o.a. prioriteres, ved at desinfiseringsplassene er
tilgjengelige ved utsalgsstedene for fiskekort.
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2

Tanavassdraget
2.1 Områdebeskrivelse

Deatnu (Teno på finsk, Tana på norsk,) (70° N, 28° E) er det store grensevassdraget som
befinner seg mellom Norge og Finland nordøst i Norge (Figur 1). Tanavassdraget er det
viktigste og det største laksevassdraget i Norge og Finland og et av verdens mest produktive
laksevassdrag. Med sitt nedslagsfelt på 16.386 km² utgjør det til sammenlikning 1/ 4 av
Finnmark fylkes areal. Om lag 70 % av nedbørsfeltet er i Norge (Tana, Karasjok, Kautokeino
og Alta kommuner), mens 30 % ligger i Finland (Utsjoki og Enare Kommuner).
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Figur 1 Kart over Tanavassdraget. Den oransje markeringen indikerer utbredelsesområdet for laks i
hovedelva og sideelvene7

Hovedelva til Tana, og en av de tre store øvre sideelvene, Anarjohka, danner grensen
mellom Norge og Finland. Total lengde for Anárjohka til tanaelvas munning er 351 km.
Riksgrensestrekningen begynner i de øvre delene av Anarjohka og strekker seg til Båteng på
norsk side og Nuorgam på finsk side. med Kárášjohka og Anárjohka og renner fra sør mot
nord og drenerer ut til Tanafjorden.
De største sideelvene på norsk side er Kárášjohka og Iešjohka. På finsk side er Utsjohka det
største sidevassdraget. Det er til sammen 17 større sideelver som sammen med hovedelva
har en lakseførende strekning på ca. 1 000 km.
Vassdraget renner fra syd mot nord. Det som betegnes som selve Tanaelva begynner fra
samløpet av Anárjohka og Kárášjohka like syd for den finske bygda Karigasniemi.
2.2 Tana som grenseelv mot Finland
Grenseforhold og overenskomsten mellom Norge og Finland
Fisket i Tanavassdraget har siden 1873 vært regulert gjennom bilaterale avtaler mellom
Norge og Finland. Den någjeldende avtalen trådte i kraft 1. januar 1990. Avtalen har over tid
medført for stort fiskepress og en omfattende fisketurisme som både bidrar til fiskepresset og
er til hinder for lokalbefolkningens fiskeutøvelse.
2.3 Reguleringer av fisket i Tanavassdraget 1989 – 2016
I perioden 1986 – 88 fremforhandlet Norge og Finland om ny overenskomst med nye
fiskeregler for Tanaelvas fiskeområde8. Formålet var hensiktsmessig, og artikkel 1 hadde
følgende ordlyd, sitat;
«Overenskomstens formål er å verne og ta vare på naturlige bestander av anadrome
laksefisk (laks, sjøørret og sjørøye) og innlandsfisk i Tanavassdraget slik at naturens
mangfold og produktivitet bevares.»
Årsaken til at Norge i 1985 ba om reforhandling av overenskomsten om fisket i Tanaelva var
sitat;
«Misnøye med reguleringen av turistfisket på riksgrensestrekningen var hovedgrunnen til at
vi fra norsk side ønsket endring av avtalen og fiskeforskriftene. Fra norsk side anser vi det for
ønskelig at det snarest mulig blir lagd forskrifter for å begrense ulempene som oppstår når
det er for mange fiskere9.»

7

Kunnskapsstatus Tanavassdraget - Biologisk delplan 2007 – 2011, Rune Muladal Laksebreveier foreningen LBT 2007, s. 12

8

OVERENSKOMST MELLOM KONGERIKET NORGE OG REPUBLIKKEN FINLAND OM FELLES
FORSKRIFTER OM FISKET I TANAELVAS FISKEOMRÅDE (Kgl. res. av 24. februar 1989. Trådte i kraft den 1.
januar 1990.)
9

Referat 13. desember 1988 fra forhandlinger mellom Finland og Norge om overenskomst om nye felles
fiskeregler for Tanaelvas fiskeområde
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Ved undertegning av avtalen mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget den 1.
mars 1989. ble det utvekslet noter der begge parter understreket viktigheten av at snarets
ble laget lokale forskrifter etter avtalens artikkel 7 for å regulere sportsfisket.
Artikkel 7
Når hensynet til fiskebestanden og utøvelsen av fisket gjør det nødvendig, kan
Fylkesmannen i Finnmark og Länsstyrelsen i Lappland i fellesskap, uten hinder av
bestemmelsene i forskriftene, fatte beslutning om fisket på riksgrensestrekningen for
personer bosatt utenfor Tanavassdragets elvedaler. De kan bestemme:
1. Differensierte fiskekortpriser.
2. Fisketid for stang og handsnøre.
3. Antall stenger pr. døgn.
4. Områder for fluefiske og/eller slukfiske fra land eller båt.
5. Antall båter pr. døgn som brukes i fisket.
6. Krav om bosted for roer av båt som brukes i fisket.
Bestemmelsene kan begrenses til deler av fiskeområdet, deler av fiskesesongen og til
enkelte fiskemetoder.
Fylkesmannen i Finnmark og Länsstyrelsen i Lappland skal fatte beslutninger etter denne
artikkel så tidlig som mulig før fiskesesongen begynner, senest 1. april.
Forskriftene skal gjelde tre år om gangen. Ønske om forhandlinger for endringer av
fiskereglene må framsettes minst et år før slutten av hver treårs-periode. Dersom ingen av
partene kommer med et slikt ønske, fortsetter gyldigheten over følgende treårsperiode, jf.
artikkel 3.
I 2001 ble forhandlingene om Tana overenskomsten avbrutt, og overenskomst om fisket i
Tanavassdraget mv. fra 1990 ble videreført uten endringer. Det betyr at gjeldende
overenskomst ble forhandlet i 1986-88, i en tid hvor de atlantiske laksebestandene var på et
helt annet nivå enn i dag. Ved at norsk – finske forhandlinger om fisket i Tanavassdraget ikke
tok hensyn til betydelige reguleringer i sjølaksefisket i samtid, er det grunn til å hevde at
overenskomst fra 1990, allerede var utgått av dato i 1990.

2.4 Ulike forvaltninger som har påvirket Tanavassdragets laksebestander
Siden 1989 til i dag har det vært bemerkelsesverdig stor forskjell mellom reguleringene av
sjølaksefiskefisket i Nord-Norge og reguleringene i laksefisket i Tanavassdraget. I 1989 ble
det innført totalforbud mot drivgarn (mellom 500 – 600 konsesjoner ble inndratt). I tillegg ble
fisketid for fiske med krokgarn betydelig redusert10.
Reguleringene i sjølaksefisket i 1989 fikk ikke noen innvirkning for overenskomsten og
reguleringene av fisket i Tanavassdraget som ble forhandlet i perioden 1986-1988. I
overenskomst fra 1989 ble stort sett redskapsbruk og fisketider videreført fra 1979
overenskomsten, med fisketider som tilsvarte over 50 % mer fisketid med garnredskaper i

10

Klimadirektoratet notat 9.08.2013, Oversikt over den historiske utviklingen i fiske og fangst på norsk- og finsk
side av Tanavassdraget og langs Finnmarkskysten s. 30-31
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Tanavassdraget, enn det var i sjølaksefisket. I perioden frem til 2010 er sjølaksefisket
regulert ytterligere seks ganger.
Likeledes er det grunnlag for å stille spørsmål om forvaltningens bruk av artikkel 7 er fulgt
opp på en aktsom måte, jf. alle endringene av fiskeforskriftene i perioden 1990 – 2010 (10
ganger) og som hver gang med ett unntak, har forenklet tilgangen og har medvirket til å øke
fisketrykket. Begrunnelsen til at Norge ba om reforhandlinger av Overenskomsten i 1986, var
å begrense mot ytterligere økning av tilreisende fiske fra det nivået som var den gang i
Tanaelva.
I forhold til reguleringene i sjølaksefisket i perioden 1989 til 2010, har myndighetene for
Tanavassdraget fulgt en motsatt linje, som på vesentlige områder har fraveket
myndighetenes forvaltning av sjølaksefisket. Vesentlig ulikhet av forvaltning av samme
ressurs i samme periode i sjø/fjord og i elv/vassdrag, vurderes å være en av hovedårsakene
til at laksebestander i deler av vassdraget er svært redusert og har påført ulike bestander
stor skade. Dette medfører at forvaltningen ikke kommer utenom betydelige redskaps – og
fisketidsreguleringer, trolig i en 15 – 20 års periode fremover. Noen fiskergrupper vil kalle det
dramatiske reguleringer, pga. at myndighetene ikke har endret på fiskeforskriftene på over
40 år.
Det er svært uheldig at Tanavassdraget er kommet i en slik situasjon, at TF som lokalt
forvaltningsorgan, i realiteten ikke har andre alternativer, enn svært harde påførte
reguleringer i lang tid fremover.
Avtale mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget undertegnet i Helsingfors 30.
september 2016. Tanavassdraget er grensevassdrag mellom Norge og Finland og et av
verdens største vassdrag med atlantisk laks. Hovedelven og sideelvene er lett tilgjengelige
for laks, og vassdraget har i alt ca. 30 separate laksebestander.

2.5 Avtale mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget
I september 2016 undertegnet Finland og Norge ny avtale om fisket i Tanavassdraget.
Kongeriket Norges regjering og Republikken Finlands regjering, heretter partene, som
erstatter Overenskomst mellom Kongeriket Norge og Republikken Finland om felles
forskrifter om fisket i Tanaelvas fiskeområde av 1. mars 1989 samt tilhørende forskrifter med
en ny avtale.
I perioden juni 2012 – mai 2016 reforhandlet Norge og Finland om ny avtale om fisket i
Tanavassdraget. Mandatet til norsk forhandlingsdelegasjon ble gitt ved Kgl. Res. 20. april
2012. TF hadde to av syv medlemmer i norsk delegasjon. I perioden ble det avholdt syv
forhandlingsmøter om nye fiskeregler. Fra de syv forhandlingsmøtene om fiskeregler finnes
det protokoller11. Forhandlingene om Tanaavtalen ble gjennomført utenfor
forhandlingsdelegasjonen. Fra forhandlingene om Tanaavtalen, er det ikke fremlagt
protokoller.
Prosessen og gjennomføringen av forhandlingene i 2012-16, er meget omstridt. De lokale
medlemmene som er eksperter på fisket i Tanavassdraget, ble satt på gangen i vel 50 % av

Protokoll fra forhandlingsmøte mellom Norge og Finland om ny avtale om fisket i Tanavassdraget, 19. – 20.
mai 2016, Svanhovd konferansesenter
11
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møtetida. TFs medlemmer i forhandlingsdelegasjonen (og Sametingets medlem) fikk ikke ta
del ved forhandlingsmøtene om Tanaavtalen. Det at de lokale medlemmene fra TF og fra
Sametinget ikke fikk ta del i vesentlige deler av forhandlingene av fiskeforskriftene og om
Tanaavtalen, ansees som hovedgrunnen til at forhandlingene dro ut i tid. Både i fiskereglene
og i Avtalen er det avdekket vesentlige svakheter, ved at konkrete bestemmelser og et helt
kapittel i fiskereglene og bestemmelser i avtalen ikke var egnet til å bli tatt i bruk.
Tidsbruken ved norsk - finske forhandlinger om avtalen og fiskereglene i 1986 – 88, var to år,
det var inkludert med nasjonal høring til avtaleforslaget. Norsk delegasjon den gang ble ledet
av daværende Fylkesmannen i Finnmark, som også hadde norsk sekretariat. Lokale
medlemmer (to av seks) fikk ta del i hele forhandlingsprosessen, også etter at
høringsforslagene hadde vært på høring12.
Tidsbruken ved Reforhandling av avtale mellom Norge og Finland om laksefisket mv. i
Tanavassdraget mellom 2012 – 16, var fire år, i tillegg kom ett års høringstid i Finland. Norsk
delegasjon ble ledet av Miljøverndepartementet, med Miljødirektoratet som sekretariat. Fire
års forhandlings tid, vurderes å være urimelig langt tids- og ressursbruk til forhandlinger om
avtale om fisket i et vassdrag. Forhandlingene bar preg av dårlig ledelse, lite struktur, som
tyder på at norsk ledelse hadde manglende erfaringer fra den type forhandlinger13 14.
Etter initiativ fra Norge ble forhandlinger om en ny avtale innledet i 2012. Avtaleforslaget15
innebærer at den fremtidige forvaltningen av Tanavassdraget vil bygge på moderne og
internasjonalt anerkjente prinsipper. Disse ble senest behandlet av Stortinget i forbindelse
med St.prp. nr. 32 (2006–2007) Om vern av villaksen og ferdigstilling av nasjonale
laksevassdrag og laksefjorder, og innebærer først og fremst at alt fiske skal baseres på et
høstbart overskudd.
Avtaleforslaget innebærer at fiskepresset reduseres med om lag en tredjedel, og det er
tilstrebet en rimelig byrdefordeling mellom ulike grupper av fiskere innenfor de rammene som
følger av biologiske hensyn. Et annet sentralt mål med den nye avtalen er at turistfisket
begrenses og bringes inn i mer ordnede former gjennom en vesentlig reduksjon av antall
fiskekort for tilreisende fiskere og inndeling av grenseelvstrekningen i fiskesoner.
•

Tre forskrifter, Forskrift om fisket i Tanavassdragets grenseelvstrekning, i Tanas
sideelver og i nedre norsk del 11. mai 2017

I årene 2000-2016 er det i snitt årlig solgt 33 306 fiskedøgn til norske og finske turister på
grenseelvstrekningen. I tråd med å redusere fisketrykket med om lag en tredjedel ble det i de
nye forskriftene innført fiskekortkvoter til tilreisende fiskere. Hvert land fikk en kvote på
11 000 fiskedøgn som skulle deles halvt om halvt mellom strandfiske og båtfiske og i årene
2017-2020 har det årlig blitt solgt mellom 14 970 og 16 438 fiskedøgn på

12Forhandlinger

mellom Finland og Norge om overenskomst om nye felles fiskeregler for Tanaelvas fiskeområde,
Referat fra forhandlingsmøte 13.desember 1988
13 Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF), brev til miljøverndepartementet 10.09.2013 – Anmodning om å endre
strategi i reforhandling om laksefisket mv. i Tanavassdraget
14 TF, brev til klima og miljøminister Tine Sundtoft 5 03.2015 – Anmodning om endring av forhandlingsopplegg om
Tanaoverenskomsten og deltakelse I ledergruppen
15 Innst. 228 S (2016–2017) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Prop. 54 S (2016–2017)
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riksgrensestrekningen (Figur 2). Siden den nye avtalen trådte i kraft har Finland i snitt solgt
94 % av kortkvoten, mens samme tall for Norge er 50 %.

Fiskedøgn på riksgrensen
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Figur 4: Salg av fiskedøgn til tilreisende fiskere på riksgrensestrekningen av Tanaelva i perioden 19772020. I årene frem til og med 1984 er kun finsk salg fremstilt. Tallmateriale er fra Finsk
Naturressursinstitutt (Luke), Fylkesmannen i Finnmark og Tanavassdragets fiskeforvaltning.

Det har vært store svingninger i laksefangsten i Tanavassdraget siden starten av 70-tallet
(Figur 3). På det meste har det blitt det fanget 250 tonn laks. Dette skjedde første gang i
1975 og andre gang i 2001. Etter toppen i 2001 så vi dessverre en stor nedgang i
laksefangsten, og fangsten siden 2004 har i gjennomsnitt vært 79,6 tonn. Etter innføringen
av de nye fiskeforskriftene i 2016 så vi igjen en reduksjon i samlet laksefangst, men fangsten
har fortsatt å synke i uforholdsmessig stor grad og det ble i 2020 bare fanget 31,6 tonn laks i
Tanavassdraget.
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Figur 5: Beregnet fangst av laks i Tanavassdraget i perioden 1972-2020, fordelt på norsk og finsk
fangst. Vær obs på at metoden for innsamling av fangsten har blitt endret flere ganger i løpet av
perioden.

I årene 2000-2016 så utgjorde den norske fangsten i snitt 46 % av den samlede fangsten i
vassdraget, mens samme tall i årene 2017-2020 var 53 %. Økningen i norsk fangstandel
tilskrives til fordelingen av døgnkortkvoten. Fra 2017 sesongen ble til reisendes fiske fra
strand og fra båt fangstrapporters til det landet fiskekortet er kjøpt fra. Helt til 2016 sesongen
ble all døgnfiske fra båt, medregnet til de finske fangstene.
Fangsten er igjen delt mellom ulike redskaper og rettighetshavere, og om man bruker 2020
som et eksempel så ser vi at turister sammen med de finske hytteeierne stod for 41 % av
den samlede fangsten (Figur 3). Andelen har variert mellom år, og andelen i 2020 var for
øvrig den største andelen i årene 2018-2020 (19-41 %).
I 2020 utgjorde fangstene fra drivgarn 6 %, stengsel 7 %, settegarn 13 %, de finske
hytteeiere 8 % og lokalt stangfiske 33 %.
Finske hytteeieres andel av fangstene i 2020 var høyere enn lokales fiske med drivgarn og
stengsel. Utviklingen er i betydelig motstrid til to etterfølgende statsråders opplysninger til
Stortinget både i 2017 og i 201916 sitat;
«Da disse reglene ble vurdert, ble det konkludert med at de ikke innebærer nevneverdig
økning av fisketrykket eller forskyver fiskeuttaket mellom tilreisende fiskere og fastboende.»

16

Brev fra statsråd Ola Elvestuen 18. mars 2019 til Kontroll og konstitusjonskomiteen i Stortinget
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Både KLDs og to statsråders vurderinger om finske hytteeiernes merfiskefordeler, og som
også er blitt spekulasjonsobjekt med videresalg av personlige fiskekort utenfor det ordinære
salgsleddet i Finland viser seg ikke å stemme. I tillegg er videresalg av fiskekort i strid med
fiskereglenes § 9 første ledd.
De lokale fiskerettshavernes fiske er regulert ned, og fiskeuttaket for gruppa går nedover.
Det innsparte garnfisket, er flyttet over til tilreisende stangfiskere. Finske hytteeieres
fiskeuttak er etter ny Tanaavtale fra 2016 blitt hørere enn rettighetshavernes stengselsfiske.
Denne utviklingen er i strid med Tanalovens §§ 4-5.

Figur 6: Fangst basert på vekt fordelt på ulike fiskeredskaper og fiskergrupper på norsk og finsk side,
samt samlet sett for tanavassdraget i 2020. Lokal stang omfatter både fangsten til rettighetshavere og
andre lokale stangfiskere. Ikke-bosatte rettighetshavere er en finsk rettighetsgruppe som ikke er fast
bosatt i elvedalen, de såkalte finske hytteeierne.

2.6 Sideelver
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2.7 Grunnlaget for lokalbefolkningens fiskerettigheter i Tanavassdraget
Ved vedtagelsen av lov 17. juni 2005 nr. 85 om rettsforhold og forvaltning av grunn og
naturressurser i Finnmark (Finnmarksloven) ble det bekreftet at lokalbefolkningen langs
Tanavassdraget har særskilte rettigheter til fiske på grunnlag av lov, alders tids bruk og lokal
sedvane, jf. § 28 første ledd i det opprinnelige lovvedtaket.
Tilsvarende er lagt til grunn i lov 20. juni 2014 nr. 51 om fiskeretten i Tanavassdraget
(Tanaloven) § 1, hvor det fremgår at «[l]ovens formål er å sikre de særskilte rettigheter
lokalbefolkningen har til fiske i Tanavassdraget på grunnlag av lov, alders tids bruk og lokal
sedvane».
Rettighetene bestemmelsen viser til er svært gamle. Vi viser i den forbindelse til NOU
1993:34 Rett til og forvaltning av land og vann i Finnmark, hvor det heter «at laksefiske i
elver og vann har vært en viktig del av næringsgrunnlaget for befolkningen så lenge det har
bodd mennesker i elvedalene og innlandsstrøkene i Finnmark. Og ikke minst må det antas at
fisket har hatt stor betydning lokalt og for den enkelte husholdning» (s. 142).
For Tanas del ble rettighetene kodifisert allerede i gjennom jordresolusjonen av 8. juni 1775,
som hadde følgende bestemmelse om fisket i de store elvene:
«§ 6. De Herligheder, som hidindtil have været tilfælles for hele Bygder eller Almuen i
Almindelighed, være sig Fiskerie i Havet og de store Elve, samt Landings-Steder og
deslige, forbliver fremdeles til saadan almindelig Brug».
Ifølge NOU 1993 :34 var formålet med bestemmelsen «å verne om allerede etablerte
fiskerettigheter i Finnmark.» (s. 143).
I 1888 vedtok Stortinget en egen lov om retten til fiskeri i Tanavassdraget. I den ble det
bestemt at for å ha fiskerett (underforstått med garn) måtte man eie eller på åremål leie jord i
distriktet.
Ved å knytte fiskeretten til jordeiendom, knyttet man i praksis retten til de som var bosatt og
levde av kombinasjonsnæringer i Tanadalen, noe som var en kodifisering av eksisterende
sedvanerett. Dette innebar at tilflyttere ikke uten videre kunne etablere seg som laksefiskere
til fortrengsel for de som tradisjonelt drev fiske i vassdraget. Loven var således en
bekreftelse av fiskeretten til Tanadalens befolkning, som var blitt formalisert gjennom
jordresolusjonen av 1775 § 6, som fortsatt er i kraft.
En ytterligere presisering av rettighetene ble fastsatt ved kongelig resolusjon den 1. april
1911, hvor Tanalovens bestemmelser om bo- og driveplikt som vilkår for fiskerett ble
nærmere spesifisert.
Da lakse- og innlandsfiskeloven av 6. mars 1964 ble vedtatt, fulgte det av § 21 at loven ikke
innebar noen endringer i Tanaloven av 1888. Dagens lakse- og innlandsfiske lov 15. mai
1992 har tilsvarende formuleringer i § 24.
I norsk rett har selvstendige bruksrettigheter et ekspropriasjonsrettslig vern på linje
eiendomsrett. Det må derfor legges til grunn at lokalbefolkningens fiskerettigheter i
Tanavassdraget nyter slik rettsvern i henhold til Grunnloven § 105. Dersom opparbeidede
bruksrettigheter overføres fra rettighetshavere/lokalbefolkningen til andre brukergrupper vil
det således utløse krav om ekspropriasjonserstatning.
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Tanalovens prinsipper kan for øvrig finnes igjen i en rekke andre konstitusjonelle og
folkerettslige kilder. Lokalbefolkningen langs Tanavassdraget er i all hovedsak av samisk
opprinnelse. Vi viser i den forbindelse til Grunnloven § 108 om myndighetenes plikt til å legge
forholdene til rette for at den samiske folkegruppe kan sikre og utvikle sin kultur og sitt
samfunnsliv, og menneskerettsloven § 2 som inkorporerer den europeiske
menneskerettskonvensjonen (EMK), FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle
rettigheter (ØSK) og FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP) i norsk rett med
forrang. ILO-konvensjon nr. 169 om urbefolkninger og stammefolk i selvstendige (ILO 169)
stater er en annen sentral rettskilde, inkorporert gjennom Tanaloven § 3.
Norges forpliktelser i henhold til EMK, SP, ØSK og ILO 169 er relevante momenter for
tolkningen av de norske myndighetenes handlingsrom etter Tanaloven. Av særlig betydning
fremheves EMK P1-1 (beskyttelse av eiendomsrett), SP art. 1 nr. 2 og art. 27 (rådighet over
ressurser og beskyttelse av eget næringsgrunnlag og minoritetsbefolkningers rett til å nyte
egen kultur) og ILO 169 artikkel 6 om konsultasjoner og deltakelse i beslutningsprosesser 13
flg., om urbefolkningens landrettigheter, herunder folks rett til å delta i bruk, styring og
bevaring av disse ressursene (artikkel 15.1). Fisket i Tanavassdraget er av stor økonomisk
og kulturell betydning for lokalbefolkningen, og er følgelig beskyttet under disse
bestemmelsene.
I utgangspunktet tilfaller fiskerett i Tanavassdraget den lokalbefolkning som driver jordbruk i
et visst omfang, jf. Tanaloven § 4. Lokalbefolkning som ikke driver jordbruk (i tilstrekkelig
omfang) har bare rett til å fiske med stang eller håndsnøre, jf. § 5 (1), og må dessuten løse
fiskekort for dette. Slikt stangfiske har ikke den samme historiske forankring, og de
fiskeberettigede i henhold til Tanaloven § 5 (1) nyter derfor ikke like sterkt vern som de
fiskeberettigede som nevnes i § 4. Dette kommer til uttrykk flere steder, som f.eks. i
Tanaloven § 5 (2), der det står at stangfiske etter § 5 (1) ikke må utøves til fortrengsel for de
som er berettiget på grunnlag av sitt tilstrekkelige jordbruk. Det gjelder altså ulike
prioritetsregler i den innbyrdes relasjonen mellom de fiskeberettigede som nevnt i Tanaloven
§§ 4 og 5, men i relasjonen utad – mot eventuelle tilreisende – har begge gruppene forrang.
17

Fiskeadgang for andre enn lokalbefolkningen krever hjemmel i forskrift, jf. § 6. Fiskeadgang
etter § 6 gjelder bare stangfiske, jf. bestemmelsens ordlyd, og følgelig er det ikke hjemmel for
å gi «andre» adgang til fiske med annet redskap enn stang. Eiere av fritidsbolig på norsk
side av elven, og som ikke har fast bosted i Tana eller Karasjok kommune, kommer i denne
gruppen.
Tanaloven § 6 inneholder ikke noe uttrykkelig forbud mot utøvelse av fiskerett til fortrengsel
for lokalbefolkningen, men dette fremgår likevel av lovens system. Tolkningsresultatet har
også støtte i forarbeidene til Tanaloven, der det uttrykkelig fremkommer at sikring av
tilreisende sitt fiske ikke er det «som er ment å være formålet ved loven», jf. Prop.58 L
(2013-2014) punkt 3.1.4. Dette følges opp i spesialmerknadene til § 6, der det fremheves at
fiskeadgangen til for alle andre enn de som har fiskerett i medhold av §§ 4 og 5 er betinget
av at fisket «ikke går utover rettighetshavernes utøvelse av fisket», og at eventuelle
innskrenkninger «først [skal] gjøres gjeldende overfor andre enn de som er nevnt i §§ 4 og
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Se for øvrig notat utarbeidet av Advokatfirmaet Haavind, datert 13. mai 2020 s. 2-3
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5». Tilreisende kan derfor utelukkes fra fiske i vassdraget dersom utelukkingen er betinget av
hensyn til fiskebestandene eller lokalbefolkningens fiskerettigheter.
Vi viser i den forbindelse til ILO 169 art. 15 nr. 1, som slår fast at urbefolkningens rett til
lokale naturressurser «skal sikres spesielt», samt Høyesteretts uttalelse i dommen inntatt i
Rt. 1994 s. 158 der Høyesterett på side 164 slår fast at «Staten [neppe kan] være berettiget
til salg av fiskekort i et slikt omfang at det i virkeligheten innebærer en overføring av fiskerett
fra de fiskeberettigede til grupper uten fiskerett». Høyesterett fremhevet riktignok at
laksebreveiere må akseptere visse reguleringer og fredningsregler, men høyesterettssaken
gjaldt heller ikke spørsmålet om prioriteringsreglene som gjelder i relasjonen mellom de
fiskeberettigede og «andre» med fiskeadgang.
Det må legges til grunn at en del av bakgrunnen for at TF ble opprettet var at man forutsatte
lokalbefolkningens rettigheter etter de ovennevnte rettsgrunnlagene ville bli best ivaretatt
gjennom en lokal forvaltning av fisket og fiskeressursene i Tanavassdraget, gjennom TF.
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3

Organisering og forvaltning18

3.1 Hjemmel
Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) er et særoppnevnt og lokalt forvaltningsorgan på
norsk side av Tanavassdraget. TF ble opprettet i 2011 og skal ha ansvaret for forvaltningen
av fisken og fisket i Tanavassdraget. Det rettslige grunnlaget for denne kompetansen vil vi
komme nærmere inn på nedenfor.

3.2 Rettslige utgangspunkter
Innledning
Rollefordelingen mellom TF og de statlige fiskeforvaltningsmyndighetene til nå har hatt i
forvaltningen av fisket i Tana, er det grunn til å redegjøre noe for de rettslige
utgangspunktene som ligger til grunn for TFs forvaltning av fisket i Tana, så vel som det
rettslige grunnlaget for fiskerettighetene som forvaltes.

3.3 Nærmere om TFs forvaltningsoppgaver – hjemmelen for TFs ansvar og myndighet
Av tanaforskriften § 6 første ledd19 følger det at TF skal ha følgende myndighet og
forvaltningsoppgaver:
«Et lokalt fiskeforvaltningsorgan, Tanavassdragets fiskeforvaltning, skal ha ansvar for å
forvalte fisken og fisket i vassdraget, herunder organisering av fisket og salg av fiskekort,
overvåking av fiskebestandene, oppsyn med fisket, fangstrapportering og informasjon».
Forskriften ble opprinnelig fastsatt med hjemmel i den tidligere tanaloven (1888) § 1 tredje
punktum, samt lakseloven § 6. Den sistnevnte bestemmelsen åpner for at «Kongen kan gi
nærmere regler om etablering av særskilte organer for forvaltning av anadrome laksefisk», i
tillegg til de alminnelige fiskeforvaltningsorganene som er særskilt nevnt i bestemmelsens
første ledd.
Hjemmelen for departementet til å fastsette forskrift er senere videreført i den nye tanaloven
(2014) § 6 annet ledd første punktum, hvor det fremgår «[d]epartementet kan ved forskrift
også gi nærmere regler om forvaltningen og utøvelsen av fisket». Annet punktum gir
imidlertid materielle føringer for hva det kan gis forskrift om: «Forskriften skal legge til rette
for en lokal, rettighetsbasert forvaltning av fiskeressursene i samsvar med overenskomster
med Finland om fisket».
I tillegg følger det av tredje ledd at «[u]tarbeidelsen av forskrifter og forhandlinger med
Finland om fisket i lakseførende deler av Tanavassdraget skal skje i samråd med
Tanavassdragets fiskeforvaltning og Sametinget». TFs rolle som forvaltningsorgan er med
andre ord forutsatt direkte i lovbestemmelsens ordlyd.

18

Advokatfirmaet Haavind Notat 29. Mars 2017 – TF som organ
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Forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget, Finnmark (FOR-2011-02-04-119)
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TF er slik sett et særoppnevnt forvaltningsorgan på norsk side av Tanavassdraget, og er i
forvaltningssammenheng i en helt unik posisjon i landet. Tilsvarende lokale
forvaltningsorganer finnes ikke for andre vassdrag eller andre naturressurser.

3.4 Rettslig bakgrunn og opprettelse av TF
TF er et særopprettet organ som er tillagt forvaltningsoppgaver.
Organet og dets forvaltningsoppgaver har hjemmel i lov om rettsforhold og forvaltning av
grunn og naturressurser i Finnmark fylke (Finnmarksloven) § 28, 2. ledd, og i Lov om
fiskeretten i Tanavassdraget («Tanaloven») § 6, der det fremgår at departementet gjennom
forskrift «skal legge til rette for en lokal, rettighetsbasert forvaltning av fiskeressursene […]»
(tidl. Tanaloven av 23. juni 1888 § 1, 1. ledd), samt lakse- og innlandsfiskeloven § 6, 2. ledd.
Lovverket anerkjenner lokale særskilte rettigheter opparbeidet gjennom alders tids bruk og
lokal sedvane, både for lokale jordbrukere i elvedalen, og for de med opparbeidede
rettigheter til stangfiske (se kongelig resolusjon 16/12, 20. april 2012). Resolusjonen bygger
på de samme grunnleggende betraktninger som fremkommer av Innst. O. 80 (2004-2005)
(ifm Finnmarksloven) hva gjelder historisk opparbeidede rettigheter og urfolksrettigheter som
grunnlag for tilbakeføring av forvaltningen av naturressursene til lokalbefolkningen i
Finnmark.
I tillegg til ovennevnte er grensetrekningen av vassdraget underlagt bilateral avtale med
Finland om fellesregulering av fisket.
Opprettelsen av TF og det nærmere regelsettet for virksomheten er nedfelt i forskrift om lokal
forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget («Tanaforskriften») fra 2011. Forskriften er
utarbeidet både med hensyn til en faglig forsvarlig forvaltning av fiskeressursene, og for å
ivareta de historisk opparbeidede lokale rettighetene som beskrevet over.
Før denne forskriften, ble fisket forvaltet av statlige og fylkeskommunale instanser, i
hovedsak Fylkesmannen i Finnmark, samt politidistriktet for Tana og Karasjok, med
overordnet ansvar hos Miljøverndepartementet, og der de organiserte laksebreveierne kun
hadde en rådgivende rolle.
Etter opprettelsen av TF, er samtlige av de forvaltningsoppgaver som tidligere var spredt på
ulike offentlige instanser, samlet i TF. De 9 TF-medlemmene utgjør samlet
forvaltningsorganets bestemmende utvalg, som velges og oppnevnes av de to
rettighetsgruppene. I tillegg har TF en ansatt administrasjon, ledet av TF’s direktør.

3.5 TF - medlemmene og funksjonstid
Som det fremgår av Tanaforskriften § 6, 2. ledd velger de fiskeriberettigede etter § 3, fem av
totalt ni medlemmer til TF, og kommunene velger de resterende fire medlemmene blant
stangfiskerne jf § 4. Funksjonstiden er 4 år, og følger kommunevalgperioden, jf § 6, 6. ledd. I
funksjonsperioden kan medlemmene kun skiftes ut dersom det foreligger «særlige grunner»
jf § 6, 3. ledd. Dette er altså i motsetning til f.eks. styret i Finnmarkseiendommen («FeFo»)
som i tråd med Finnmarksloven kan skiftes ut av hhv Fylkestinget og Sametinget innenfor
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valgperioden – på linje med styremedlemmer i et alminnelig selskap. Bakgrunnen for dette er
at forvaltningsorganets medlemmer skal kunne fatte beslutninger som ivaretar ressursene,
selv om det anes som «upopulære» beslutninger sett med rettighetshavernes øyne, uten at
de av den grunn blir skiftet ut. Dette for å sikre en faglig forsvarlig og langsiktig forvaltning
gjennom TF’s utøvelse av forvaltningsoppgavene.

3.6 TF’s oppgaver og ansvar – tildelt forvaltningsmyndighet
TF skal iht. Tanaforskriften § 6, 1. ledd ha «ansvar for å forvalte fisken og fisket i vassdraget,
herunder organisering av fisket og salg av fiskekort, overvåking av fiskebestandene, oppsyn
med fisket, fangstrapportering og informasjon».
Det er fastslått i Tanaforskriften § 6, 4. ledd, at «Vedtak etter § 9, § 10, § 11, § 12, § 13 og §
14 krever kvalifisert flertall (2/3). Det samme gjelder budsjettvedtak.». Etter driftsgrunnlaget,
har TF formal krav før saksvedtakene er gyldige, som ingen andre organer eller selskaper
har.
De ulike oppgavene som TF er tillagt kan ha elementer både av privatrettslig karakter der
man representerer en sammenslutning av rettighetshaverne, og av offentligrettslig karakter
for tildelt forvaltningsmyndighet fra staten. Oppgavene kan ikke enkelt og klart kategoriseres,
men vi har her forsøkt å vurdere hvorvidt hovedelementet i de oppgaver som tilligger TF etter
Tanaforskriften er av privat- eller offentligrettslig karakter. Oppsummeringen er ikke gjort
basert på noen dyptgående analyse, men ment som et hjelpemiddel når de ulike
regelsettene for hhv privat virksomhet og offentlig myndighetsutøvelse omtales nedenfor.
TF’s oppgaver som primært er av privatrettslig karakter kan oppsummeres som følger;
•

TF har ansvar for å forvalte fisken og fisket i vassdraget på vegne av rettighetshaverne;
o Organisering av fisket, herunder inndeling i soner, (§§ 3 og 7) og angi hvilke regler
som skal gjelde her,
o Regulere og administrere salg av fiskekort og fastsette priser, (§§ 6 og 9)
o Innkalling og ledelse av fellesmøte, herunder tilrettelegge for gjennomføring av valg
av medlemmer til TF,
o Tvisteløsning «førsteinstans» i konflikt mellom de fiskeberettigede. (§16)

•

TF har budsjett - og regnskapsansvar;
o Fiskekortmidler finansierer driften av TF,
o Fordeling av overskudd på de fiskeberettigede,
o Ansvar for oppbygging av fond iht forskriften.
TF’s oppgaver som har elementer av myndighetsutøvelse kan oppsummeres som følger;
o
o
o
o

Oppsyn og tilsyn med fisket, (§ 12)
Overvåke fiskebestanden, (§ 6)
Vurdere behov for å innføre begrensende tiltak, innskrenke fisket, (§ 10)
Registrere og rapportere iht bestandsmål og innrapportert uttak,
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o

o
o

Beslutningsmyndighet hva gjelder hvem som er fiskeberettigede (laksebreveiere) og
om forskriftens krav er oppfylt, f.eks. hva gjelder bostedskrav og kravet til aktiv
jorddrift, (§§ 3 og 7)
Utestengelse ved overtredelser, (§ 14)
Forhandlingsmyndighet nasjonalt og i relasjon til grenseavtalen, (§ 13)

3.7 Er TF et offentlig organ?
TF er et forskriftsopprettet organ, som er tildelt forvaltningsoppgaver på vegne av
myndighetene, og en rekke oppgaver av mer privatrettslig karakter, på vegne av
rettighetshaverne, se punkt 2.3 ovenfor. For sistnevnte del er TF en form for
sammenslutning, men med tildelt ansvar og myndighet gjennom Tanaforskriften for enkelte
oppgaver som er offentlig myndighetsutøvelse.
Forvaltningslovens regler er kun delvis og i begrenset utstrekning gitt anvendelse for
virksomheten, jf Tanaforskriften §15. For eksempel er forvaltningsloven kap. V og VI
vedrørende enkeltvedtak unntatt. Videre er TF ikke direkte offentlig finansiert, da det er
kortsalget som utgjør inntekstgrunnlaget til TF.
TF er heller ikke sammensatt av det offentlige, men representanter for de ulike
rettighetshaverne velges inn til TF. Som forvaltningsorgan er det fastslått av medlemmene
sitter med funksjonstid tilsvarende kommunevalgperioden, men virksomhetene er ikke
underlagt kommuneloven.
Videre er det slik at det kun er «saksdokumenter» fra TF som er omfattet av
offentlighetsloven, jf § 15, 3. ledd. Det innebærer at andre dokumenter og journalføringsplikt
etter offentlighetsloven ikke er omfattet.
TF er også registrert som «annen juridisk person» (org.nr. 996 898 741) registrering i
Brønnøysund, med næringskode «eiendomsforvaltning», og med leder/administrasjon, ikke
ordinært styre (endret i 2013 etter registreringen).
De fiskeberettigede (Laksebreveiere) og stangfiskere er i besittelse av en bruksrettighet, ikke
en eiendomsrett hva gjelder fisket. Bruksrettigheten er nærmere regulert i Tanaloven og
Tanaforskriften. Se i denne sammenheng også Høyesteretts dom fra 1994 om
avgrensningene i de fiskeberettigedes rettigheter og myndighetenes adgang til å regulere
fisket, herunder kortsalg. Rettighetshaverne er representert i TF, og slik at de med fiskerett
har alminnelig flertall (5/9) begrunnet i at deres rettigheter er tyngst forankret i gammel bruk
og sedvane. Måten TF er sammensatt på med rettighetshaverne, og kun disse, minner mer
om en privat sammenslutning enn et offentlig organ.
Ovennevnte viser at TF er en «særegen konstruksjon», uten direkte paralleller i noen annen
sammenslutningsform eller noe annet organ. Det er imidlertid klart at TF er et eget
rettssubjekt, ettersom det er rettslig og økonomisk atskilt fra stifterne/eierne, er tilordnet
rettigheter, forplikter og kompetanse etter Tanaforskriften, og har sin egen formue og
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inntekter samt svarer for sine forpliktelser.20 Videre er det klart at TF dels utøver privatrettslig
og dels offentligrettslig myndighet21, og hvor dets kompetanse blir å utlede fra
Tanaforskriften.

20
21

Jf blant annet Ot.prp. nr. 11 (1993-94) s. 27.
Dette er også fremhevet i kongelig resolusjon av 20.06.2014 om forslag til endringer i Tanaforskriften.
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4

Biologisk grunnlag for tiltaksplanen

4.1 Utvikling i lakseførende strekning
Med lakseførende strekning menes de deler av et vassdrag anadrom laksefisk, samt yngel
av slik fisk, benytter seg av og har tilgjengelig for bruk. I Norge forvaltes anadrom laksefisk
ulikt fra innlandsfisk. Derfor er det nødvendig å definere anadrom strekning i et vassdrag for
å angi hvor i vassdraget reglene for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye er gjeldende. Der
hvor et vassdrag anses for å ikke lenger føre anadrom laksefisk kalles anadrom grense. En
fastsetting av anadrom grense endrer likevel ikke faktisk utbredelse av anadrom laksefisk,
derfor er det viktig for fiskens egen beskyttelse at anadrom grense gjenspeiler artenes
faktiske utbredelse. Som vi kommer inn på snart, så kan trolig flere laksebestander i bl.a.
Iešjohka ha blitt utryddet som følge av fastsettelse av anadrom grense som ikke gjenspeiler
faktisk utbredelse.
Som nevnt forvaltes anadrom laksefisk ulikt fra innlandsfisk i Norge. I Tanavassdraget er
lakseførende strekning synonymt med TFs forvaltningsområde, jf. Tanaforskriften. Det er
derfor viktig for forvaltningen av Tanavassdraget og dets fiskeressurser at laksens faktiske
produksjonsområder, dvs. områder som er grunnlaget for beregninger av de enkelte elvenes
gytebestandsmål, innlemmes i TFs forvaltningsområde.
For norsk side av Tanavassdraget er det Statsforvalteren i Troms og Finnmark som har fått
delegert hjemmel til å avgjøre om vassdrag eller deler av vassdrag skal anses for å føre
anadrom laksefisk, jf. lakse- og innlandsfiskeloven (1992). Fastsettelse av anadrom strekning
i Tanavassdraget ble sist vedtatt endret i januar 2021. Da hadde Statsforvalteren i Troms og
Finnmark (deres ref. 2019/7915) følgende merknader:
I mange vassdrag er øvre grense for anadrom strekning naturgitt, ved at et
fossefall gjør det umulig for fisken å vandre videre opp. I de fleste
sidevassdrag til Tanavassdraget er topografien imidlertid slik at det sjelden kan
utpekes et definitivt stopp for fiskevandringen. Derfor blir det en skjønnsmessig
vurdering hvor langt opp anadrom strekning strekker seg. I mange små bekker
langs lakseførende vassdrag kan man påvise eldre laksunger som har vandret
oppover på næringssøk, noen steder langt ovenfor der gytingen har skjedd. Vi
vil normalt ikke inkludere slike strekninger i anadrom strekning.
Som resultat av vedtaket er den samlede anadrome strekningen forlenget med ca.
120 km, noe som også betyr at TFs forvaltningsområde ble forlenget med like mange
kilometer. Forlengelsen bringer samlet forvaltningsområde opp til 1 000 km, mens
samlet anadrom strekning er på over 1 200 km med finske sidevassdrag.
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Figur 2: Lakseførende strekning på norsk side av Tanavassdraget etter endringer vedtatt av
Statsforvalteren i Troms og Finnmark januar 2021 (bakgrunnskart fra © Kartverket).

Etter vedtaket er bekker som er tenkt å ha betydning for den sjøørreten i nedre deler
av vassdraget innlemmet, samt at øvre grenser i flere sideelver er flyttet lenger opp
for å bedre reflektere faktisk og mulig utbredelse av laks. Det er også vedtatt ved to
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tilfeller å flytte øvre grense nedover i elvene, dette gjelder for Luovvtejohka hvor
grensen er flyttet til fossen hvor det tidligere har vært en fungerende fisketrapp som i
dag er i ustand. Det andre tilfellet er i Iešjohka hvor selve Iešjávri er ekskludert, selv
om laksen i teorien kan vandre uhindret gjennom denne innsjøen og opp i mange av
innsjøens innløpsbekker og -elver.
Historiske grenser
På 70-tallet var den lakseførende strekningen beregnet til å være 1268 km, men
strekningen har i ettertid blitt redusert til om lag 1 000 km frem til forlengelsen igjen i
2021. Det har altså vært en reduksjon i lakseførende strekning på ca. 250 km, noe
som vil si at produksjonsareal i vassdraget har mistet sitt vern i denne perioden. Dette
kan trolig ha ført til at bestander av laks og sjøørret (og kanskje sjørøye) tilpasset
disse ytre områdene har blitt utryddet (Niemelë, 2004). For forvaltningen fremover bør
det være en prioritet å opprettholde de strekningene som historisk har vært ansett
som lakseførende, samt å innlemme områder som i dag fører anadrom laksefisk, men
som ikke er definert som lakseførende.
Videre må ikke dagens svake situasjon brukes som grunn til redusering av
lakseførende strekning. Opprettholdelse av lakseførende strekninger vil være viktig for
å gi de områdene som fører laks tilstrekkelig beskyttelse, både for preservering av
fremtidige områder, men også for beskyttelse av de få og sjeldne individene som
fremdeles bruker strekninger som i dag har lave tettheter av laks.

4.2 Fiskearter og utbredelse
I Tanavassdraget finner vi alle de fiskeartene som har hatt en naturlig innvandring til ØstFinnmark, det vil si laks (Salmo salar), ørret (Salmo trutta), røye (Salvelinus alpinus), sik
(Coregonus lavaretus), harr (Thymallus thymallus), gjedde (Esox lucius), abbor (Perca
fluviatilis), lake (Lota lota), ørekyte (Poxinus phoxinus), tre- og nipigget stingsild (hhv.
Gasterosteus aculeatus og Pungitius pungitius). I tillegg har vi ål (Anguilla anguilla) og
skrubbe (Platichtys flesus) og de innførte artene hvitfinnet ferskvannsulke (Cottus gobio) og
pukkellaks (Oncorhyncus gorbuscha). Det er også en usikker registrering av havniøye
(Petromyzon marinus) i vassdraget.
Forekomsten av andre arter enn laks i vassdraget er blitt kartlagt i 2020 og 2021 med planer
for videre kartlegging i 2022. Resultater fra foregående kartlegging (Domaas, 2021b) viser at
i hvert fall ti av artene vi har i vassdraget fanges på småmaskede garn (maskevidde 29-45
mm) og fiskestang.
Gjedde
Gjedden, som er en toppredator, er registrert i store deler av vassdraget. Kartleggingsfisket
(Domaas, 2021b) registrerte forekomster gjennom hele Tanaelva samt i alle undersøkte
sideelver: Anárjohka, Kárášjohka, Bávttajohka, Iešjohka, Máskejohka, Buolbmátjohka og
Váljohka. Tanavassdraget har også en del “reine” elver som bl.a. Goššjohka og Leavvajohka
hvor det antas at det ikke er gjedde.
Ørret
Ørreten er en art med stor plastisitet. Uavhengig av opphav vil søsken fra samme avkom
kunne velge å forbli i vassdraget som “brunørret” eller vandre til sjøen som “sjøørret”. Dette
er altså samme art, men med vidt forskjellige livshistoriestrategier. Sjøørreten anses som en
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anadrom laksefisk og forvaltes deretter. Fokuset på ørreten i vassdraget har i de senere
årene blitt større, og man har i dag begynt å få en god oversikt over ørreten. Man har blant
annet dokumentert en helt unik vandringsadferd hos Tanaørreten som ikke er registrert
andre steder i verden. Radiotelemetristudier av sjøørret i vassdraget viser nemlig at
gytevandringen fra sjøen til gyteområdene i øvre deler av vassdraget hovedsakelig foregår
over en toårsperiode (Orell mfl., 2017).
I tillegg til at sjøørreten kan foreta både korte og lange gytevandringer på over 300 km til
avsidesliggende deler av vassdraget finnes det også brunørret som oppholder seg fast i så
og si alle deler av Tanvassdraget. Tettheten av ørret i vassdraget vil naturligvis variere
mellom tid og sted.
Harr og sik
Harr forekommer i store deler av vassdraget.
Sik forekommer i store deler av vassdraget. Sik er en fisk med stor plastisitet. “Lagesilden” i
Máskejávri er f.eks en variant av sik. Det er også observert sik i Tanamunningen.
Abbor
Abbor har mer sporadiske forekomster og er observert i nedre deler av Tanaelva, Anárjohka,
Kárášjohka, Iešjohka og Váljohka (Domaas, 2021b).
Lake
Lake er registrert i store deler av vassdraget. Tanaelva, Máskejohka, Iešjohka og Váljohka.
Pukkellaks
Pukkellaks er en fremmedart som vi ikke ønsker i Tanavassdraget. Pukkellaksen er en
anadrom laksefisk. Pukkellaks observert i Tanavassdraget i perioden 1960-2016 er trolig ikke
et resultat av produksjon i Tanavassdraget, men yngeltellinger de senere årene (2020 og
2022) har vist at gyting har tatt sted og at yngel har overlevd vinteren og klare til å vandre ut
på våren. Dermed kan invasjonen i 2019 og 2021 i større grad vært et resultat fra
selvproduserende bestander. Pukkellaksen er observert i Tanaelva, Anárjohka, Iešjohka,
Kárášjohka og Máskejohka. Pukkellaks kan ha vandret opp i andre sideelver også, men
foreløpig ser det ut til at pukkellaksen foretrekker nevnte deler av vassdraget.
Røye
Forekomsten av røye i vassdraget er veldig sporadisk og det er i dag meget usikkert om det
fines en egen sjørøyebestand i Tanavassdraget. Røya, i likhet med ørreten, kan vise stor
variasjon i livshistoriestrategier. Dermed har man både sjørøye og stasjonær røye. Sjørøya
anses som en anadrom laksefisk og forvaltes deretter.

4.3 Fangstutvikling av laks siste 30 år
Tanavassdraget har vært verdens viktigste vassdrag for atlanterhavslaks. I de beste årene er
det estimert årlige fangster på 250 tonn laks, og fangsten har i mange år utgjort mer enn 50
% av all elvefanget laks i Norge (Svenning, 2017). Fangsten av laks i Tanavassdraget har
variert de siste 30 årene (Figur 5), men det har vært en tydelig nedadgående trend med en
årlig gjennomsnittlig reduksjon i beregnet fangst på 3,6 tonn.
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Figur 3: Beregnet fangst av laks i Tanavassdraget i årene 1990-2020, fordelt på norsk og finsk fangst.
I 2021 og 2022 var det ikke åpnet for laksefiske og fangsten av laks har vært tilnærmet 0 i disse
årene. Stiplet, svart linje viser den lineære trenden i utviklingen av samlet norsk-finsk fangst i perioden
frem til og med 2020 (y = -3,61x + 7351,76, p < 0,001, R2 = 0.41). Vær obs på at metoden for
innsamling av fangsten har blitt endret i løpet av perioden.

De siste ordentlig gode fiskeårene (fangst > 150 tonn) i Tanavassdraget kan sies å være i
perioden fra og med 2000 til og med 2003 da det i gjennomsnitt ble fanget 200 tonn med en
topp på 249 tonn i 2001. I 2004 så man en stor nedgang i fangsten da det kun ble fanget 70
tonn laks. År med relativt lav fangst har ikke vært unormalt i Tanavassdraget (se f.eks.
perioden 1994-1998), men dette var likevel den laveste estimerte fangsten i en periode på
over 30 år. Årene gikk og det så ikke ut til at fangstene skulle ta seg opp på det nivået som
det hadde vært bare noen få år tidligere. Fangstene av laks i Tanavassdraget fortsatte å
være lave over en periode på 13 år fra og med 2004 til og med 2016 med en årlig
gjennomsnittlig fangst på 89 tonn og en topp på 122 tonn i 2008 etterfulgt av et bunnår i
2009 med en estimert fangst på 63,5 tonn. Perioden fra 1990 til og med 2016 var preget av
et forholdsmessig høyt fisketrykk med regler tilpasset forholdene som var observert før 1989
hvor fangstene var like fangstene i perioden 1990-2003, og fisket var dermed ikke tilpasset
de svake oppgangene av laks i årene 2004 til og med 2016. Dette har resultert i et overfiske
på en rekke av laksebestandene i Tanavassdraget i en periode på minst 13 år før nye
fiskeregler ble vedtatt for Tanavassdraget.
Nye fiskeregler (Tanaavtalen, 2016) ble vedtatt i 2016 vedtatt med mål om å redusere
fangsten i vassdraget med en tredjedel, noe som ifølge OFG skulle være tilstrekkelig for at
laksebestandene i Tanavassdraget skulle kunne bygge seg opp igjen etter to
laksegenerasjoner (~16 år).
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Fangstene i årene fra og med 2017 til og med 2020 er derfor blitt redusert som følge av
restriksjoner/begrensninger i fisket innført i de nye fiskereglene, men også som følge av en
fortsatt, heller drastisk, nedgang i laksebestandene i Tanavassdraget (Figur 4). Fangsten i
denne perioden har i snitt vært på 46 tonn årlig med nye bunnår etterfulgt av nye bunnår før
det nådde bunnen i 2020 med en estimert fangst på 32 tonn. Forvaltningen av
Tanavassdraget besluttet å stenge for alt laksefiske i Tanavassdraget i 2021 og 2022 og
fangstene disse årene er dermed 0 tonn.

Figur 4: Beregnet innsig av laks som hører hjemme i hele Tanavassdraget i perioden 2006-2021. Den
horisontale røde linjen representerer grensen for høstbart overskudd. Mengden laks over denne
grensen representerer det høstbare overskuddet og laks som fanges under denne grensen blir
overbeskatning. Figur og tekst fra Anon. (2021) s. 56.

Fangstrapportering
For gode tall for årlig beregning av fangst i vassdraget er det en forutsetning at fiskere
rapporterer fangsten sin. Videre er det en forutsetning at det fiskerne rapporterer er korrekt.
Det er en viss oppfatning lokalt om at laksefiskere i vassdraget underrapporterer fangsten
sin, samt at metodene for beregning av samlet fangst kan være kompliserte og vanskelig å
forstå for andre enn «forskere». Dette kan ha bidratt til oppfatninger om at fangstestimatene
derfor er feil, og at det rett og slett er mer laks i vassdraget enn det fangstene tyder på.
For Tanavassdraget finnes det fangsttall helt tilbake til 1870-tallet, men det ble først vanlig å
fremstille totalfangsten fra og med 1972. Da begynte man å samle inn fangsttall systematisk
både på norsk og finsk side. Men til felles for fangsttallene for hele perioden er at de er
beregnet med utgangspunkt i rapportert fangst. Dette medfører også at det er knyttet en
betydelig usikkerhet til hva den faktiske fangsten har vært, særlig tidlig i perioden (18701972) da rapporteringsandelen også var lavere. I tillegg påpekes det fra lokalt hold at det
ikke har vært vanlig å oppgi hele fangsten. Det er imidlertid rimelig å anta at de samme
feilkildene har gått igjen over mange år, og at endringer i beregnet fangst reflekterer
endringene i den faktiske fangsten. Dette understøttes også når man sammenligner
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utviklingen i fangsten i Tanavassdraget med fangsten i sjølaksefisket i Tana kommune som
har en tilnærmet identisk utvikling i relativ nedgang i årlig fangst og sammenfallende topp- og
bunnår (Vedleggsfigur 1).
Metoden for å beregne fangsten er endret flere ganger siden 1972, både på norsk og finsk
side. For øvrig var rapporteringsandelen på norsk side i 2020 kun 25 % for lokale
stangfiskere og 33 % for laksebreveiere, mens det samme tallet for tilreisende var 80 %
(Domaas, 2021a). Først etter flere måneder med påminnelser over SMS og e-post, samt
telefoner til laksebreveiere, gikk rapporteringsandelen for laksebreveiere og lokale
stangfiskere opp til hhv. 81 og 68 %. Dette lyser opp om ett stort problem for den lokale
forvaltningen. Rapportering er et område med stort potensiale for forbedring og et område
med stor viktighet for god ressursforvaltning i Tanavassdraget. For forvaltningen vil det være
spesielt viktig å få gode rapporteringstall når laksefiske igjen åpnes i Tanavassdraget og
dette bør være en prioritert oppgave i årene fremover.

4.4 Gytebestandsmål
Bakgrunn
Både nasjonalt og internasjonalt har det vært et ønske om at det settes biologiske
referansepunkter for laksebestander. Dette er bl.a. formulert i retningslinjene til Den
nordatlantiske laksevernorganisasjonen (NASCO) for implementering av «føre-var»tilnærming i lakseforvaltningen (NASCO, 1998).
NASCO definerer et slikt referansepunkt i sine retningslinjer for forvaltning av laksefiske,
bevaringsgrensen (conservation limit), som «det uønskede gytebestandsnivået hvor
rekruttering vil begynne å avta signifikant» (NASCO, 2009). En «føre-var»-tilnærming i
lakseforvaltningen (NASCO, 1998) innebærer at fiskebestandene holdes over
bevaringsgrensen ved bruk av forvaltningsmål (management targets). Hindar mfl. (2007) har,
på bakgrunn av NASCOs definisjon, beskrevet forvaltningsmålet som «det bestandsnivået
som forvaltningen sikter mot for å være sikker på at bestanden er over bevaringsgrensen».
NASCO konstaterer videre at forvaltningsmålet derfor vil være høyere enn bevaringsgrensen
med marginen mellom dem som i det minste reflekterer risikoen for at bestander faller under
bevaringsgrensen (NASCO, 2009).
Gytebestandsmål – kort forklart
Falkegård mfl. (2014) har på en kort og grei måte forklart «gytebestandsmålet» og hvordan
sammenhengen mellom antall gytefisk, egg og smolt henger sammen. Av faktorene med
størst betydning for bestemmelsen av produksjonspotensialet til en lakseelv, er elvestørrelse
samt elvelengde tilgjengelig for laksen, antall gyteområder og tilgjengelighet av egnete
oppvekstområder (Falkegård mfl., 2014). Antallet lakseegg som legges det enkelte år vil
dermed beslutte i hvilken grad produksjonspotensialet er utnyttet.
En forenklet fremstilling av dette forholdet er illustrert i Figur 5. Til venstre i Figur 5 er det få
gytelaks og det resulterer i en begrenset mengde egg og lav smoltproduksjon. Etter hvert
som vi beveger oss mot høyre i Figur 5 er det en økende mengde gytelaks som resulterer i
en økt mengde egg og høyere smoltproduksjon. Vi ser likevel at når vi beveger oss enda
lenger ut mot høyre i Figur 5 så avtar veksten av smoltproduksjon og vi ser at grafen nærmer
seg en øvre asymptote. Mekanismen bak dette er at ettersom tettheten av ungfisk øker så vil
også dødeligheten av ungfisk øke som følge av økt tetthetsavhengig konkurranse for næring
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og/eller habitat i elva (Falkegård mfl., 2014). Asymptoten representerer derfor den øvre
grensen for smoltproduksjon i en elv, altså det maksimale antall smolt som en elv kan
produsere.

Figur 5: Forenklet forhold mellom antall egg (x-aksen) og antall smolt produsert for en laksebestand
(y-aksen). Figuren er hentet fra Falkegård mfl. (2014), side 12.

Gytebestandsmålet for elver settes derfor til det antall egg hvor smoltproduksjonen begynner
å flate ut (rød vertikal linje i Figur 5). Med andre ord blir derfor gytebestandsmålet det antall
egg som strengs for at en elv kan produsere sitt maksimale antall smolt (Falkegård mfl.,
2014). Sånn som gytebestandsmålet er beskrevet ovenfor blir definisjonen for
gytebestandsmålet det antallet egg som behøves for å sikre at en laksebestand når sitt
produksjonspotensial. Sett i sammenheng med NASCOs definisjoner blir gytebestandsmålet
i Tanavassdraget analogt med bevaringsgrensen til NASCO, nemlig «det uønskede
gytebestandsnivået hvor rekruttering vil begynne å avta signifikant» (NASCO, 2009).
En oppnåelse av gytebestandsmålet vil sikre maksimalt høstbart overskudd i kommende år.
Fastsetting av gytebestandsmål i Tanavassdraget - Metodikk
Arbeidet med å finne referansepunkter for en rekke Norske vassdraget ble satt i gang på
2000-tallet, og et førstegenerasjons gytebestandsmål for 80 norske elver (herunder
Tanavassdraget) ble presentert i 2007 (Hindar mfl. 2007). Som Hindar mfl. (2007) skriver, så
bygger gytebestandsmål og andre referansepunkt seg «på en antagelse om at antall
rekrutter (R) i en fiskebestand er avhengig av antall gytefisk (S) – på én eller anne måte» (se
Figur 5). Hindar mfl. (2007) skriver videre at gytebestandsmål ideelt sett burde vært satt på
bakgrunn av SR-modeller for hver enkelt bestand, men påpeker videre at det på dette
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tidspunktet kun var publiserte SR-modeller fra tre norske elver. Datasett fra en rekke andre
norske elver hvor sammenhenger mellom gytebest og rekruttering kan beregnes ble derfor
studert, og Hindar mfl. (2007) mente at disse vassdragene trolig vil dekke mye av
spennvidden i de SR-forholdene man kan forvente i norske vassdrag.
For det store flertallet av norske elver, herunder Tanaelva, måtte gytebestandsmål
bestemmes ut fra begrenset informasjon om den enkelte elv (Hindar mfl., 2007). Hindar mfl.
(2007) skriver at dette innebar overføring av gytebestandsmål fra godt kjente elver til mindre
kjente elver via:
1) en betraktning av skala (lakseførende areal) og
2) en betraktning av bestandens populasjonsdynamikk/produktivitet.
Hva de enkelte punktene innebærer og hvordan disse betraktes er beskrevet i sin fullhet i
Hindar mfl. (2007), men punkt 1) kan i korthet betraktes som lakseførende areal, mens punkt
2) innebærer betraktninger av både fysisk-kjemiske og biologiske faktorer. Dette kan være
en rekke faktorer, noen som virker tetthetsavhengig og andre som virker tetthetsuavhengig.
Tetthetsavhengige faktorer vil virke regulerende på bestander på en slik måte at
overlevelsen (R/S) reduseres ved økende gytebestand (se Figur 5 og Elliot (2001)), mens
tetthetsuavhengige faktorer ikke vil virke regulerende på bestander. Når Hindar mfl. (2007)
har beregnet gytebestandsmål så har fokuset først og fremst vært på informasjon som kan si
noe om bærekapasitet (bestandstetthet) i de enkelte vassdrag og ikke på mekanismer for
hvordan bestander reguleres. Hva dette innebærer er i større grad forklart i Hindar mfl.
(2007).
Når det kommer til hvordan gytebestandsmål fra datarike til datafattige vassdrag overføres er
den enkleste formen å anta at målet for eggtetthet (per areal) er det samme i hvert vassdrag,
før det nødvendige eggantallet så blir oversatt til gytebestandsmål ved å se på
gjennomsnittlig fekunditet hos hunnfisk i de enkelte bestandene (Hindar mfl., 2007). Hindar
mfl. (2077) bemerker likevel videre at studier har vist at eggtetthet ikke er lik over alle elver
og at det finnes elver, som for eksempel Imsa hvor gytebestandsmålet bør ligge over 6 egg
per m2 (Jonsson mfl., 1998). I andre elver i Canada har det likevel vist seg å være
tilstrekkelig med en generell antagelse om 2,4 egg per m2 (Elson 1957; Chadwick 1985,
referert i Hindar mfl., 2007, s. 10).
Basert på det ovenforliggende forsøkte Hindar mfl. (2007) å dele norske laksebestander i
ulike grupper av gytebestandsmål uttrykt som eggtetthet: mindre enn 1,5 egg/m2, 1,5-3
egg/m2, 3-5 egg/m2 og mer enn 5 egg/m2. En mer detaljert beskrivelse av hvilke typer
elvehabitat som korresponderer med hvilke eggtettheter er beskrevet på side 35 i Hindar mfl.
(2007).
Basert på de antagelser nevnt ovenfor, og relativt lite data fra Tanavassdraget, ble et
førstegenerasjons gytebestandsmål estimert til å være på 98 560 570 egg. For forvaltningen
kan det anses som vanskelig å forholde seg til antall egg, og at det derfor vil være mer
praktisk å konvertere dette til en samlet biomasse av hunnlaks som strengs for å oppnå
gytebestandsmålet. For å komme frem til nødvendig biomasse av hunnlaks må man ha et
estimat for fekunditet, eller antall egg/kg en hunnfisk legger. I utviklingen av
førstegenerasjons gytebestandsmål ble det brukt en fast relativ fekunditet på 1 800 egg/kg
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hunnfisk, noe som resulterte i et estimat på 54 756 kg hunnfisk for å oppnå
gytebestandsmålet i Tanavassdraget (Hindar mfl., 2014).
Det må likevel bemerkes at dette førstegenerasjons gytebestandsmålet kun inkluderte et
fåtall av sideelvene, hovedsakelig norske, samt at datagrunnlaget for de inkluderte finske
sideelvene var begrenset. Dette førte til ulikheter hvordan områdeestimatene ble fremstilt. På
oppdrag av Miljødirektoratet ble det derfor gjennomført en revidering av førstegenerasjons
gytebestandsmålet i Tanavassdraget av Norsk institutt for naturforskning (NINA) med mål om
å lage gytebestandsmål også for de resterende sideelvene, samt å sørge for at
gytebestandsmålene ble estimert på en konsis måte for hele vassdraget (Falkegård mfl.,
2014).
Mens det i det førstegenerasjons gytebestandsmålet ble tatt utgangspunkt i en fast fekunditet
på 1 800 egg/kg, så man de potensielle problemene som kan følge av å bruke en fast
fekunditet, uavhengig av størrelsessammenheng i de ulike bestandene i Tanavassdraget.
Falkegård mfl. (2014) henviser til at flere studier gjort på fekunditet hos laks indikerer at det
er sterk størrelsessammenheng i relativ fekunditet, hvor smålaks har flere egg per kg i
forhold til storlaks.
Sammenhengen mellom størrelse og fekunditet er fremstilt i større grad på side 14 i
Falkegård mfl. (2014), men i korte trekk skal man være klar over at hunnlaks av forskjellige
størrelser legger ulike relative mengder av egg (egg/kg) og at en fast relativ fekunditet
(egg/kg) derfor ikke nødvendigvis er representative for de ulike bestandene vi har i
Tanavassdraget. Selv om det da kan virke som at bruken av bestandsspesifikke relative
fekunditeter vil være bedre egnet, så kommer likevel Falkegård mfl. (2014) med et godt
motargument for bruk av bestandsspesifikke relative fekunditeter, nemlig at ved bruk av
bestandsspesifikke relative fekunditeter tar bort en viktig føre-var-komponent fra
gytebestandsmålsestimatet. Det faktiske antall egg som legges hvert enkelt år er helt
avhengig av størrelsessammensetningen i bestanden det enkelte året. Derfor vil man i de
årene hvor oppgangen domineres av stor flersjøvinterlaks kunne ende opp med for få egg,
og på samme måte i de årene hvor oppgangen domineres av små énsjøvinterlaks vil man
kunne ende opp med «for mange» egg.
I utarbeidelsen av reviderte gytebestandsmål for Tanavassdraget og i lys av argumentene
nevnt ovenfor, uttrykker Falkegård mfl. (2014) at man derfor i en føre-var-kontekst har valgt å
presentere den nødvendige biomassen av hunnlaks basert på både en fast fekunditet på
1 800 egg/kg og på bestandsspesifikke relative fekunditeter basert på sammensetning av
sjøalder. Bestandsspesifikke sjøaldersammensetninger (i prosent basert på biomasse) var
estimert fra to kilder: genetisk bestandsidentifisert laks fanget i Tanaelva i 2006-2008, og
sideelvspesifikk fangstprøver samlet fra årene 1972-2012 (Falkegård mfl., 2014).
Gytebestandsmålene for Tanavassdraget totalt, samt for sideelver, med både opprinnelige
(Hindar mfl., 2007) og reviderte gytebestandsmål (Falkegård mfl., 2014; Anon., 2019) er
presentert i Tabell 1. I Tabell 1 er også estimater for samlet biomasse hunnlaks som trengs
for å nå gytebestandsmålet basert på både fast fekunditet og bestandsspesifikk fekunditet.
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Tabell 1: Opprinnelige og reviderte gytebestandsmål (egg) for Tanavassdraget (Hindar mfl., 2007;
Falkegård mfl., 2014; Anon., 2019).

Opprinnelig
Elv
mål (egg)
Tana (hovedelva)
Máskejohka
Luovtejohka
Buolbmátjohka/
Pulmankijoki
Lákšjohka
Veahčajohka/
Vetsijoki
Ohcejohka/
Utsjoki
Goahppelašjohka/
Kuoppilasjoki
Borsejohka
Leavvajohka
Nuvvosjohka/
Nuvvusjoki
Báišjohka
Njiljohka/
Nilijoki
Váljohka
Áhkojohka/
Akujoki Nedre Kárášjohka
Øvre Kárášjohka
Geaimmejohka
Bávttajohka
Iešjohka
Anárjohka/
Inarijoki
Gáregasjohka/
Karigasjoki
Iškorasjohka
Goššjohka
Skiehččanjohka/
Kietsimäjoki
Tana (totalt)

Revidert mål (egg)

Vekt
Vekt hunnlaks (kg)
hunnlaks
m/bestandsspesifikk
(kg) m/fast
fekunditet
fekunditet
22805
22189
1753
1521
-

38120000
4276950
-

41049886
3155148
-

-

1329133

738

511

2981460

2969946

1650

1165

-

2505400

1392

1101

3600000

4979107

2766

2059

-

695950

387

273

502680

0
1119162

0
622

0
466

-

0

0

0

-

948688

527

395

-

519520

289

221

618090

1907595

1060

779

-

282532

157

126

2013178
10037498
250824
1735823
11536009

1118
5576
139
964
6408

1046
5214
105
926
6072

11283952

6269

5071

598000

332

239

213000
5206840

118
2892

99
2340

398160

221

187

105107245

58183

52105

20702040

14037323

10351220

16600000

97752440

17699952
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I Tabell 1 er de mest oppdaterte gytebestandsmålene presentert, men som Falkegård mfl.
(2014) konstaterer, så er kategoriseringen av elver i forskjellige eggtetthetskategorier
(mindre enn 1,5 egg/m2, 1,5-3 egg/m2, 3-5 egg/m2 og mer enn 5 egg/m2) en subjektiv
prosess som er helt avhengig av lokal kjennskap og kunnskap til/om de ulike
elvene/områdene (som omfang av gyteområder og oppvekstområder for ungfisk samt
fangstutvikling). Dagens gytebestandsmål er basert på den beste tilgjengelige informasjonen,
men etter hvert som ny kunnskap kommer til lys og forbedringer i metoder for beregning av
gytebestandsmål kommer, så må man belage seg på at målene kan/vil endres i fremtiden.
Betydning for forvaltningen av Tanavassdraget
Kort oppsummert angir gytebestandsmålet hvor mange egg som må legges hvert år for at
maksimalt produksjonspotensial skal oppnås. Foregående setning kan også omformuleres til
at gytebestandsmålet angir den mengde egg hvis man havner under så avtar produksjonen i
vassdraget signifikant.
I tillegg til at en oppnåelse av gytebestandsmålet vil ivareta de over 30 ulike bestandene av
laks vi har i vassdraget vil også en oppnåelse av gytebestandsmålet gi maksimalt høstbart
overskudd i fremtiden. Ett felles mål for forvaltningen av Tanavassdraget bør derfor være å
legge til rette for at gytebestandsmålet nås i vassdraget på en årlig basis.
Måloppnåelse
Nå som gytebestandsmålet i vassdraget er avklart og det er redegjort for hvilken rolle
nettopp dette målet betyr for forvaltningen av laksen i Tanavassdraget, vil det være naturlig
at man videre ser på hvorvidt målet oppnås i Tanavassdraget. Oppgaven i å vurdere
måloppnåelsen ligger hos overvåkings- forskningsgruppa for Tana
(https://www.luke.fi/en/tana_research_group), som kommer med årlige rapporter med
oppdatert status for laksen i Tanavassdraget (se bl.a. Anon. (2020) og Anon. (2021)). Disse
rapportene inneholder uvurderlig informasjon som forvaltningen bør benytte for det den er
verdt.
I flere år har oppvandring til laks til Tanaelva og en rekke av sidevassdragene blitt registrert
ved bruk av sonar (Anon., 2021) og man har i dag et bedre bilde enn noen gang av hvor
mange laks, samt størrelsessammensetningen av disse, som vandrer opp i Tanavassdraget.
Dessverre viser overvåkingen av vassdraget at det i Tanaelva, Kárášjohka, Anárjohka, og
Iešjohka som utgjør 80 % produksjonspotensialet til Tanavassdraget at
gytebestandsmåloppnåelsen er særdeles lav. Over de siste fire årene har det manglet om
lag 35 000 kg hunnlaks med tanke på å nå gytebestandsmålet i de nevnte områdene (Anon.,
2021).
I Kárášjohka er det gjort beregninger på gytebestandsmåloppnåelse i perioden fra og med
2006 til og med 2021. Beregningen antyder at gytebestandsmålet ikke har vært nådd
gjennom hele denne perioden, og det nærmeste man har vært i nå gytebestandsmålet var i
2021 da laksefisket var forbudt i både kyst, fjord og elv (Klima- og miljødepartementet, 2021;
Miljødirekotaret, 2021). Likevel var måloppnåelsen kun 53 % dette året (Anon., 2021). Enda
verre ser det ut til å være i Anárjohka hvor måloppnåelsen i 2021 – med stengt laksefiske –
var på 27 % (Anon., 2021). Situasjonen i Iešjohka var ikke vurdert i 2021, men basert på
statusvurderingen fra 2020 kommer det frem at det er nettopp i dette sidevassdraget
situasjonen er verst, da måloppnåelsen dette året var 9 % sammenlignet med 29 % i
Kárášjohka og 13 % i Anárjohka (Anon., 2020).
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Om man ser på de svake gytebestandsmålsoppnåelsene i sammenheng med hva
måloppnåelsen betyr for produksjon i vassdraget så ser vi at produksjonen i de ovennevnte
sideelvene har vært svært lav over lang tid og at det spesielt i Iešjohka vil kunne være en
stor utfordring for forvaltningen å nå gytebestandsmålet i “nær” fremtid.
For eksempel har Neubauer et al. (2013) funnet at marine fiskebestander som er fisket ned
til 50 % av biomassen som gir maksimalt høstbart overskudd (det vil tilsvare en 50 %
måloppnåelse av gytebestandsmålet) vil ha en god sjanse til å gjenoppbygges innen ti år
hvis fisketrykket reduserer kjapt og i tilstrekkelig grad så snart reduksjonen er identifisert.
Neubauer et al. (2013) bemerker likevel at for bestander som er redusert ytterligere til kollaps
(< 20 %) og for bestander hvor langvarig overfiske har tatt sted så økes sannsynlig
gjenoppbyggingstid til flere tiår.
Som det kommer frem av tallene ovenfor så står forvaltningen av Tanavassdraget foran store
utfordringer når det kommer til oppnåelse av gytebestandsmålene. Av et samlet
gytebestandsmål tilsvarende 42 963 kg hunnlaks i Tanaelva, Anárjohka, Kárášjohka og
Iešjohka har det manglet 30-35 000 kg de siste fire årene. Selv med totalforbud av fiske av
laks i sjø- og elvelaksefisket i 2021 var den samlede gytebestandsmåloppnåelsen i
vassdraget estimert til å kun være 65 % og det forventes en fremdeles nedgang i innsiget til
Tanavassdraget i kommende år.
For å nå gytebestandsmålet, og unngå overbeskatning av laks i vassdraget, må en prioritert
oppgave for forvaltningen være å holde beskatningen av gytemoden laks på et minimum og
først åpne for et (større) laksefiske når bestandene begynner å produsere høstbare
overskudd. Som det kommer frem er dette en oppgave som vil ta mange år og få løst og
forvaltningen bør sette i stand langsiktige planer for gjenoppbygging av laksebestandene i
vassdraget.

4.5 Fordeling av fangst i Tanavassdraget
Vassdraget er stort og for å få et bedre bilde av hvordan fangsten fordeler seg i vassdraget
er vassdraget delt inn soner slik at fiskerne rapporter fangsten i den sonen de fisket i. Når vi
da ser på samlet fangst i årene 2017-2020 og hvordan denne er fordelt utover vassdraget
ser vi at 85 % av laksefangsten, både i antall og vekt, er tatt i selve Tanaelva (Tabell 2). De
øvrige 15 % er fordelt utover sideelvene Kárášjohka, Máskejohka, Iešjohka, Anárjohka,
Lákšjohka, Váljohka og Goššjohka med 0 % i øvrige norske sideelver.
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Tabell 2: Samlet norsk beregnet fangst i årene 2017-2020 med prosentvis fordeling av totalen i de ulike
fiskesonene i Tanavassdraget.

Samlet fangst i årene 2017-2020
SAMLET TABELL
Avlivet+gjenutsatt
Tanamunning til Tana bru
Tana bru til riksgrensen
Tanaelva fra riksgrensen til Borsejohka
Tanaelva ovenfor Borsejohka
Anárjohka
Goššjohka
Kárášjohka nedenfor Skáidigeacci
Kárásjohka ovenfor Skáidigeacci
Bávttajohka
Geaimmejohka
Iešjohka
Máskejohka
Luovttejohka
Polmakelv/Polmakvatn
Lákšjohka
Leavvajohka
Baisjohka
Válljohka
Totalt

Totalt
Antall
Vekt
25,4 % 24,4 %
26,3 % 23,9 %
28,9 % 31,8 %
4,1 %
4,5 %
0,7 %
0,5 %
0,2 %
0,1 %
2,1 %
2,7 %
3,5 %
4,4 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
2,4 %
3,4 %
4,6 %
3,5 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
1,1 %
0,5 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,5 %
0,3 %
21 710 97 138

For forvaltningen vil det i tiden fremover være viktig å ha kunnskap om hvor laksen i
Tanavassdraget fanges slik at effektive og målrettede tiltak kan iverksettes. For å nå
gytebestandsmålene i vassdraget må det som nevnt være en prioritert oppgave for
forvaltningen å holde beskatningen av gytemoden laks på et minimum og først åpne for et
fiske når bestander produserer høstbare overskudd (se kapittel 0). Ut fra fangstfordelingen i
vassdraget vil man se at reduksjoner i fisketrykket i Tanaelva nedenfor Borsejohka vil ha
størst potensiale for å øke overlevelsen til gytemoden laks i vassdraget. Siden all laks som
skal til de øvre deler av vassdraget må vandre opp Tanaelva så vil en reduksjon i fisket her
samtidig øke mengden av gytelaks i de øvre delene av vassdraget.
En prioritert oppgave for forvaltningen bør derfor, i tillegg til å få gode rapporteringstall (se
kapittel 0), også være å inndrive detaljerte fangstrapporter med fangst registrert til riktige
soner/sideelver når det igjen kan åpnes for et laksefiske.

4.6 Trusler for laksebestanden
Gyrodactylus salaris
Parasitten Gyrodactylus salaris, som lever i ferskvann, har ført til at mange laksebestander i
norske vassdrag har blitt kritisk truet eller gått tapt. På landsbasis vurderes ikke en infeksjon
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av parasitten til å ha særlig risiko for ytterlige skade, men en infeksjon vil likevel ha en stor
påvirkningsgrad (Vitenskapelig råd for lakseforvaltning, 2021).
Gyrodactylus salaris fører til stor yngeldødelighet hos laks og kan i verste fall føre til at
laksebestander dør ut. Infeksjoner av parasitten krever store tiltak. En mye brukt behandling i
Norge har vært ved bruk av plantegiften rotenon for å ta liv av all vertsfisk (primært
lakseyngel, men også ørret) i et vassdrag. Dette setter for øvrig krav til at man kan behandle
hele vassdraget slik at det ikke oppstår områder hvor parasitten overlever og kan spre seg
fra igjen. En slik type behandling anses som nærmest umulig i Tanavassdraget på grunn av
vassdragets størrelse og utallige utgreininger som virker som refugier for lakseyngel.
Dermed vil en infeksjon av Gyrodactylus salaris i Tanavassdraget være katastrofal for
laksen.
For forvaltningen er det derfor en viktig oppgave å holde Tanavassdraget fritt for
Gyrodactylus salaris. Heldigvis er det langt til nærmeste forekomst av Gyrodactylus salaris i
Norge, da den kun er påvist i Drivaregionen og Drammensregionen i dag. En større
utfordring er det at Gyrodactylus salaris naturlig forekommer i vassdrag som drenerer i
Østersjøen. Gyrodactylus salaris er vanlig i bl.a. Tornevassdraget, også i de øvre områdene
som er svært nært nedbørsfeltet til Tanavassdraget. Videre er Gyrodactylus salaris påvist i
vassdrag på Kolahalvøya, men det er uvisst i hvilken grad dette bidrar til smittepress i
Tanavassdraget.
Parasitten spres ved at parasittholdig vann spres mellom vassdrag. En viktig oppgave for
forvaltningen av Tanavassdraget vil derfor være å hindre at parasitten bringes til vassdragets
nedbørsfelt. Tiltak vil være å opplyse om trusselen parasitten medfører, samt legge til rette
for desinfisering av fiskeutstyr, kanoer, packrafter og annet utstyr som kan overføre
parasittholdig vann.
Andre påvirkninger
De største truslene mot norske laksebestander er i stor grad knyttet til oppdrettsnæringen, og
da spesielt rømt oppdrettslaks (genetisk innblanding), store konsentrasjoner av lakselus og
infeksjoner knyttet til fiskeoppdrett (Vitenskapelig råd for lakseforvaltning, 2021). Per dags
dato er likevel dette faktorer som i liten grad er relevant for Tanavassdraget da det ikke er
lakseoppdrettsanlegg i umiddelbar tilknytning til Tanavassdraget. Dermed blir de tre største
truslene for Tanavassdraget klimaendringer, fysiske inngrep og pukkellaks. Pukkellaks er en
ny stor trussel med stor usikkerhet for fremtidig utvikling og lite kunnskap om effekten.
Tanavassdraget er i dag uten fysiske inngrep og en viktig oppgave for forvaltningen fremover
vil være å holde Tanavassdraget i naturlig tilstand i tiden fremover også. Samtidig vil en
viktig oppgave være å hindre en etablering av pukkellaks i vassdraget.
4.7 Andre påvirkninger – motsatt forvaltning av pukkellaksen
Etter mange års fravær steg pukkellaks igjen til Tanavassdraget i 2017. Oppgangen av
pukkellaks fortsatte i 2019 og steg til nye høyder i 2021.
Pukkellaksen representerer en alvorlig trussel mot den naturlig forekommende
laksebestanden i Tanavassdraget, blant annet ved å konkurrere om gyteplasser og andre
ressurser som bestanden av Tana-laks er helt avhengig av. Den alvorlige faren pukkellaksen
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representerer har TF har påpekt overfor både departementet og Miljødirektoratet ved flere
anledninger.
Oppgangsregistreringer tilsier at mer enn 50 000 pukkellaks har gått opp for å gyte i
Tanavassdraget i 2021. Om alle parametere er med pukkellaksen, kan det i de neste
invasjonen om 2 – 4 år, komme en million pukkellaks bare til Tanaelva22.
Norsk institutt for naturforskning (NINA) fikk i oppdrag fra Miljødirektoratet å lede arbeidet
med utarbeidelse av et forslag til handlingsplan mot pukkellaks. I samsvar med oppdraget, er
forslaget til handlingsplan av 15.02.2021 utarbeidet i et samarbeid mellom NINA og
Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) i Troms og Finnmark. I sammendraget kommer det
frem:
«Pukkellaks er en fremmed art med stort invasjonspotensial, og som kan ha en negativ
påvirkning på naturlig forekommende arter og økosystemer i norske elver. Det må forventes at
pukkellaks stadig vil utvide sin geografiske utbredelse og etablere seg i mange elver, dersom
det ikke gjennomføres tiltak for å begrense deres gytemuligheter og gytesuksess. Geografisk
forekomst av pukkellaks er lagt som grunnlag for prioritering av tiltak. Elver i Øst-Finnmark, fra
Tana til Grense Jakobselv, må prioriteres først». 23

Etter TFs syn er det svært alvorlig at statlige fiskeforvaltningsmyndigheter hittil ikke har
vektlagt etablert kunnskap om pukkellaksens adferd, generasjonstid og formeringsevne, som
en fare for de stedegne laksebestandene i Tanavassdraget.
TF har både i 2019 og i år brukt mye ressurser på å prøve å få til effektive tiltak for å
bekjempe oppgangen av pukkellaks til Tanavassdraget. Arbeidet er imidlertid svært
krevende, ettersom TF i stor grad mangler nødvendige hjemler for selv å iverksette
nødvendige tiltak for bekjempelse av pukkellaksen.
Som nevnt under punkt 3.1 er TF – til tross for den tiltenkte rollen som lokalt
fiskeforvaltningsorgan – avhengig av å søke Miljødirektoratet om dispensasjon fra de statlig
fastsatte fiskeforskriftene, dersom lokale tiltak skal iverksettes.
TF har skrevet og sendt inn søknader og klager om utfiskings tillatelser både i 2019 og i år.
De aller fleste søknadene er avslått av Miljødirektoratet. Direktoratets praksis ved
behandlingen av slike søknaden synes videre å være uklar og vilkårlig. Etter
tilbakemeldinger fra TFs feltarbeidere i begynnelsen av juli, engasjerte TF et advokatfirma for
å avklare om hjemmelsgrunnlaget for regulering av fisket inkl. uttaksfiske av pukkellaks i
Tanavassdraget. Hverken Klima- og miljødepartementet eller Miljødirektoratet har gitt
utfyllende svar på TFs tidligere henvendelser om om bakgrunnen for at TF nektes å
iverksette lokalt uttak av pukkellaks.
Etter TFs syn bør det utredes hvorfor de statlige fiskeforvaltningsmyndighetene ikke
utarbeidet rammeplan til uttak av pukkellaks i Tanaelva, verken i 2019 eller i 2021. Dette til
tross for at myndighetene visste at innsiget av pukkellaks ville øke sterkt ift. forrige gang.
Således fortsatte myndighetene i år med motsatt forvaltning av pukkelaks invasjonen til
Tanaelva ift. til alle andre elver i Finnmark.

22

Jan Gunnar Furuly, Aftenposten 25.10.2021 – Pukkellaksen invaderer norske elver, intervju av forsker Panu
Orell
23 Rapport M-2003|2021 - 2021 Forslag til handlingsplan mot pukkellaks
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Videre bør det utredes hvordan statlige forvaltningsmyndigheter har vurdert risikoen med å
spre fiskesykdommer til de stedegne fiskebestandene, når samlet biomasse i år er større fra
av en fremmed uønsket art, enn Tanavassdragets naturlig forekommende laksebestander.
I Tanaelvas grenseelvdel ble det i år ikke gjennomført noe uttaksfiske etter pukkellaks. Det
ble kun gitt tillatelse til et særlig begrenset uttaksfiske i Tanaelvas nedre norske del. Klimaog miljødepartementet har tidligere oppgitt til TF av bakgrunnen for dette var at man ikke
lyktes med å etablere et samarbeid med finske myndigheter om slik uttaksfiske på
strekningen. Dette til tross for at den bilaterale avtalen mellom Norge og Finland av 2016,
ang. fisket i Tanavassdraget, pålegger begge land å forhindre skadelig miljøpåvirkning av
vassdraget, jf. avtalen art. 15 Biologisk påvirkning og 16 Tiltak i særskilte situasjoner første
ledd:
Art 15 1) «Partene skal iverksette nødvendige tiltak for å beskytte fiskebestandene mot
smittsomme fiskesykdommer og introduksjon av fremmede arter eller bestander».
Art. 16 1) «Dersom fiskebestandene er truet av forurensning eller andre miljøpåvirkninger, skal
de ansvarlige myndigheter hver for seg eller i samarbeid iverksette tiltak som anses
nødvendig for å forebygge, begrense eller hindre skade».

TF fikk avslag både til første og oppfølgende dispensasjonssøknad, til tross for at det ble
registrert enorme mengder med pukkelaks som gikk opp forbi Polmak fisketellestasjon og
avtalebestemmelsen gjengitt ovenfor.
Etter erfaringer med myndighetens «rammer til pukkellaksforvaltningen» i Tanavassdraget i
2019 og i 2021 viser at Tanaavtalens Artikler om biologisk påvirkning og tiltak i særskilte
situasjoner, er bestemmelser uten reelt innhold. Dette er en alvorlig svakhet, som det er
viktig å finne ut hva årsaken er.
TF mener at når Norge har 2/3- deler av Tanavassdragets nedslagsfelt og elvestrekninger,
har norske myndigheter et selvstendig ansvar både å planlegge, og legge til rette for, slik at
den utøvende forvaltning har rammer til å iverksette og gjennomføre nødvendige
utfiskingstiltak av pukkellaks i hele Tanavassdraget på norsk side, uavhengig av finske
myndigheter. Etter TFs oppfatning innebærer dette en bemerkelsesverdig stor forskjell i tillatt
virkemiddelbruk ved uttak av pukkellaks i Tanavassdraget, sammenlignet med ide andre
Finnmarkselvene.
Samtidig er det viktig å vise til at Statsforvalteren i Troms og Finnmark åpnet for at
grunneierlag og fiskeforeninger fikk tillatelser til å bruke ulike garnredskaper, som ellers ikke
brukes i disse elvene, for å fjerne pukkellaksen tidligst mulig. Det er uklart for TF hva som er
grunnlaget for at Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet ikke har vektlagt behovet
for utstrakt uttak av pukkellaks i Tanavassdraget.
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5 Tradisjonell kunnskap - forvaltningsplanen for Tanavassdraget
Likeverdighet mellom erfaringsbasert og biologisk kunnskap

5. 1 Grunnleggende prinsipper
I innledningen til avtalen mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget er det slått
fast at kongeriket Norge og republikken Finland,24
erkjenner samenes urfolksrettigheter og lokalbefolkningens rettigheter, og betydningen
naturressursene har for samene som urfolk i bevaring av deres kultur, samt andre
fiskerettshaveres rettigheter.
Dette er fulgt opp i artikkel 1 i avtalen, hvor det er uttrykt at forvaltningen av vassdraget også
skal bygge på tradisjonell kunnskap, og at man skal ta særlig hensyn til lokale
kulturtradisjoner ved vern, forvaltning og bruk av fiskebestandene.

1.

Avtalens formål er å bidra til at fiskebestandene i Tanavassdraget forvaltes på en økologisk,
økonomisk og sosialt bærekraftig måte basert på beste tilgjengelige kunnskap,
inkludert tradisjonell kunnskap, slik at vassdragets kapasitet for lakseproduksjon utnyttes
og mangfoldet i fiskebestandene sikres.

2.

Ved vern, forvaltning og bruk av fiskebestandene skal det tas hensyn til alle berørte fiskeinteresse
og særlig til fiske basert på lokale kulturtradisjoner.

Det vises også til St.prp. nr. 32 (2006-2007) Om vern av villaksen og ferdigstilling
av nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder, hvor laksens betydning

for samisk kultur understrekes, og at «Laksebestandene i Tana har særlig stor betydning for samis

Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF), som etter lov og forskrift er det organ som skal
forvalte fisken og fisket i vassdraget, vil legge vekt på at den tradisjonelle kunnskapen skal
ha en like selvsagt plass i kunnskapsgrunnlaget for forvaltningen, som den biologiske.
Dét vil være den beste måten å oppnå vår forvaltningsmålsetting som vi formulerte i 2016:

Laksebestandene skal bevares i hele elvedistriktet og forvaltningen av vassdraget
skal skje på en bærekraftig måte, ut fra et kunnskapsgrunnlag bygd på tradisjonell og
vitenskapelig kunnskap. Dét vil sikre legitimitet og at også kommende generasjoner
vil ha nytte og glede av vassdraget.

24

På norsk side ratifisert 31-03-17. Ikrafttredelse 01-05-17.
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For å virkeliggjøre en slik måltetting er det helt nødvendig at aktuelle forskermiljøer og de
sentrale forvaltningsmyndighetene får en klar og forpliktende kunnskap om verdien av
tradisjonell kunnskap og etterlever de lov- og konvensjonsbestemmelsene som gjelder på
dette feltet.
Disse innebærer at lokalbefolkningens erfaringer og kunnskap skal være en del av
kunnskapsgrunnlaget for forvaltningen. I en slik forbindelse legger vi stor vekt på at det i de
senere tiårene har skjedd en markant offisiell oppgradering av samisk kultur, både i Finland
og Norge. Denne prinsipielle likeverdigheten mellom samisk og finsk/norsk kultur, må også
reflekteres på en selvsagt måte i forvaltningen av vårt vassdrag.
Dette innebærer også respekt for samisk tradisjonell kunnskap – og at den er en naturlig del
av både forskning og forvaltning.
5.2 Laksen- det bærende materielle grunnlag for samisk kultur langs
Deatnu/Tanavassdraget
Arkeologisk forskning viser at det har vært drevet laksefiske i vassdraget iallfall i seks tusen
år. Trolig har laksefisket siden da vært et helt sentralt næringsgrunnlag for de menneskene
som har hatt tilhold i Tanadalen. Den samiske kulturen i området er 2- 3000 år gammel.
Det finnes skriftlige kilder om laksefisket her fra de siste 4 – 500 år. Disse kildene viser at
laksefisket har vært et næringsmessig fundament for en stor del av befolkningen, og dermed
for samisk kultur. I dalføret er det fortsatt et klart likhetstegn mellom laksefiske og samisk
kultur. Denne tilknytningen har vært så sterk at den også på en rekke felter har nedfelt seg i
språket, det sosiale livet og den åndelige kulturen.
I dag finnes det ikke noe annet vassdrag i verden hvor laksefiske og samisk kultur har vært,
og fortsatt er så integrert i hverandre.
Tradisjonell kunnskap, forskning og forvaltning.
Det foreligger en rekke bestemmelser både internasjonalt og nasjonalt, som direkte og
indirekte legger opp til at det må legges vekt på anvendelse av tradisjonell kunnskap både i
forskning og i naturforvaltningssammenheng.
Disse må også etterleves.
-

FN-konvensjonen om biologisk mangfold fra 1993 er grunnleggende når det
gjelder å ivareta urfolk og lokalsamfunns tradisjonelle kunnskaper knyttet til
biologisk mangfold.
- ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater, ratifisert av
Norge som det første land i verden i 1990, har også flere relevante paragrafer.
- FNs urfolksdeklarasjon fra 2007 har også relevante bestemmelser.
Nasjonalt i Norge har man ikke minst naturmangfoldlovens § 8, hvor det bl.a. heter:
Myndighetene skal (…) legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners
erfaringer gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og
som kan bidra til bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet.
I forbindelse med en oppfølging av de lov- og konvensjonsbestemte retningslinjene for å
inkludere tradisjonell kunnskap, vil TF også ha fokus på de forskningsetiske retningslinjene
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på dette feltet, og det som der sies om respekt for, og samarbeid med den kulturen som
studeres.
Det henger sammen med at forvaltningsgruppens virksomhet i stor grad er avhengig av
forskning som vil stå i direkte interaksjon med lokalsamfunnene langs vassdraget, samtidig
som forskningen legger avgjørende premisser for forvaltningen av laksestammene der.
Derfor er det viktig at tradisjonell kunnskap er vurdert og inkludert i forskningsaktiviteten. Dét
vil sikre at forvaltere og politikere har det best mulige grunnlaget for sine beslutninger, og at
lokalbefolkningen føler at deres kunnskaper også er verdsatt i forvaltningssammenheng.
De forskningsetiske retningslinjene for naturvitenskap og teknologi (NENT), har meget
aktuelle formuleringer omkring forholdet mellom forskning og tradisjonelle/alternative
kunnskapskilder. NENTs konkrete anbefalinger om forskerens rolle i forhold til TK finner man
i retningslinjenes punkt 15. Der heter det blant annet:
Lokalkunnskap og tradisjonell kunnskap har sitt opphav i og sitt perspektiv fra levd
erfaring. Selv om disse kunnskapsformene ikke nødvendigvis møter de vanlige
standardene for vitenskapelig kunnskap, kan de være et viktig supplement til
forståelsen av natur, miljø og livsvilkår for befolkningsgrupper og lokalsamfunn. Det er
derfor viktig at forskere søker å gå i dialog med denne kunnskapen, ikke minst i
anvendt forskning som potensielt kan påvirke lokalsamfunn og livsvilkår.
Internasjonale organisasjoner har spesielt lagt vekt på at det innenfor miljøforskning
er behov for å respektere og bruke tradisjonell kunnskap blant urbefolkninger. Dette
innebærer videre at når vitenskapelig kunnskap eller teknologi kommer til
anvendelse, bør forskeren være åpen for å eventuelt nyttiggjøre seg relevante
kunnskapsformer (vår understreking).

Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH), har
likeledes i sine etiske retningslinjer interessante veiledningselementer.
I forhold til forskning i andre kulturer vektlegges bl.a. formen for samarbeid og dialog med
den kulturen som studeres,
Ved forskning i andre kulturer er det viktig med kunnskap om lokale tradisjoner,
tradisjonell kunnskap og sosiale forhold. Forskeren bør i størst mulig grad være i
dialog med lokalbefolkningen, representanter for den aktuelle kulturen og lokale
myndigheter (Artikkel 23).
Når det spesifikt gjelder Deatnu har TF i 2018 gjort et vedtak om hvilke prinsipper som bør
følges ved forskning som omhandler vassdraget. Der påpeker man nødvendigheten av
grundig informasjon fra de som ønsker å sette i gang forskning rundt Deatnu, og dialog med
Tanavassdragets fiskeforvaltning.
TF-vedtak, Sak 99/2018. Forskning og forskningsprinsipper
Forskning. Laks og laksefiske. Tanavassdraget. Noen grunnleggende prinsipper.
Ved vurdering av forskning omkring Deatnu/Tanavassdraget vil TF legge vekt på relevans og
kapasitetsbygging. Forskningen skal bidra til å øke lokalsamfunnenes kapasitet og
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bærekraft, og frembringe data som kan øke kunnskapsgrunnlaget for forvaltningen av
vassdraget.
Tanavassdraget er et urfolksområde hvor også internasjonale bestemmelse gjelder. I hht. til
disse må forskningsaktiviteten derfor se hen til de forskningsbehov som formuleres av de
enkelte urfolkssamfunn. TF er det organ som i forhold til Tanavassdraget bør formulere slike
kunnskapsbehov, og vurdere forskningsprosjekter i forhold til deres relevans og mulige
kapasitetsbygging lokalt.
Det vil si at TF skal forelegges forskningens formål og en skisse når noen planlegger eller
bevilger midler til forskning angående Tanavassdraget.
Lokalkunnskap og språk er også viktige forutsetninger for relevans, når det gjelder forskning i
Tanadalen. Den samiske kulturen og samisk språk er grunnleggende for en stor del av
befolkningen her, noe forskerne plikter å ta hensyn til - og skaffe seg nødvendig innsikt i.
Det er derfor ønskelig at det redegjøres for hvilket kunnskapsgrunnlag de aktuelle forskerne
har om den samiske elvedalskulturen og samisk språk.
Både innenfor natur- og samfunnsvitenskapene er det forskningsetiske retningslinjer som vi
forventer blir fulgt. En slik etterfølgelse kan skje gjennom at de som tar initiativ til forskning
rundt Tanavassdraget, redegjør for hvordan man vil følge opp de forskningsetiske
retningslinjenes punkter om forskning i urfolks- og lokalsamfunn.

TF forventer at disse prinsippene følges opp hos våre samarbeidspartnere innen forskning
og forvaltning i forhold til vårt vassdrag
5.3 Definisjoner av tradisjonell kunnskap
I NOU 2004: 28. Lov om bevaring av natur, landskap og biologisk mangfold, (s. 464 ff.),
drøftes definisjoner av tradisjonell kunnskap. Der vises bl.a. til biomangfoldkonvensjonen
hvor det sies at kunnskapen som skal beskyttes er den som representerer tradisjonelle
levemåter av betydning for bevaring og bærekraftig bruk av biologisk mangfold. Artikkel 8 j
står sentralt i den forannevnte konvensjonen.
Konvensjonen om biologisk mangfold. Artikkel 8 j.
Partene skal så langt det er mulig og hensiktsmessig, under hensyntagen til sin
nasjonale lovgivning, respektere, bevare og opprettholde de urbefolknings- og
lokalsamfunnenes kunnskaper, innovasjoner og praksis, som representerer
tradisjonelle livsstiler av betydning for bevaring og bærekraftig bruk av biologisk
mangfold, og fremme en bredere anvendelse av disse, med samtykke og medvirkning
fra innehaverne av slike kunnskaper, innovasjoner og praksis, samt oppfordre til en
rimelig fordeling av fordelene som følger av utnyttelsen av slike kunnskaper,
innovasjoner og praksis;
Innholdet i dette vil bl.a. være at … at de som har kunnskapen må bli hørt i
beslutningsprosesser og i politikkutforming om naturressurser, i områder med urfolks- eller
lokalsamfunn. Det heter også at forpliktelsen i 8j kan trekke i retning av en forpliktelse til å
bevare ressursgrunnlaget for tradisjonell bruk. I nevnte paragraf er det i tillegg sagt at
forpliktelsen også dreier seg om å fremme en bredere anvendelse av tradisjonell kunnskap.
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Dvs at det kan dreie seg om bruk av kunnskapen i forbindelse med forvaltningsmodeller for
fremme av vern av naturressurser, eller om høstingsbeslutninger for visse arter.
Når det gjelder hvilke begrep man skal bruke om den tradisjonelle kunnskapen, er det som
kjent flere varianter og muligheter:
1. Lokal økologisk kunnskap (Local Ecological Knowledge – LEK)
2. Tradisjonell økologisk kunnskap (Traditional Ecological Knowledge – TEK)
3. Urfolkskunnskap (Indigenous Ecological Knowledge/Indigenous Knowledge –
IEK/IK)
Den retningsgivende NOU 2004: 28 bruker betegnelsen tradisjonell kunnskap (TK) når man
drøfter denne typen kunnskap i forhold til samisk naturbruk. Dette ligger nært opp til et
begrep som er blitt vanlig på samisk, nemlig Árbediehtu, som direkte oversatt betyr nedarvet
kunnskap. Inn under dette begrepet går naturforståelse og naturbruk, samt tradisjonell
kunnskap om ressursforvaltning som samer har videreført fra generasjon til generasjon.
For det videre arbeidet med Deatnu/Tanavassdraget bør man ha en enklest mulig
tilnærming. Det er derfor nærliggende å bruke Tradisjonell Kunnskap (TK), alternativt
Árbediehtu, eller begge deler, f.eks:
Tradisjonell kunnskap/Árbediehtu er nedarvet, erfaringsbasert viten om laksen
og praksiser som har bidratt til å sikre gode laksebestander.
En slik definisjon vil også romme kunnskap om tidligere lokal predatorforvaltning. Det gjelder
bl.a. eggsanking fra laksespisende ender, fiske med smågarn etter ørret, gjedde og andre
fiskearter, bl.a. lake. Den vil også favne andre sider ved laksens liv i vassdraget, vandringer,
oppholdssteder, mv.

5.4 Egen rådgivningsgruppe for tradisjonell kunnskap
Frem til nå har man ikke vurdert endringer og nedgang i laksebestandene i forhold til de krav
om inkludering av tradisjonell kunnskap, som stilles i både nasjonalt lovverk og
internasjonale konvensjoner som Norge er bundet av.
Frem til nå har man nemlig lagt til grunn en teoretisk forvaltningsmodell hvor laks og
predatorer har tilpasset seg hverandre uten menneskelig påvirkning, og at predatorer
dermed ikke har noen negativ innvirkning på laksebestanden(e).
Ut fra tradisjonell kunnskap er Deatnu imidlertid ikke et upåvirket økosystem. Ulike bestander
av dyr, fugler og fisk, som var kjent som predatorer på yngel, smolt og voksen laks har i
hundrevis av år vært holdt under kontroll ved hjelp av ulike metoder. Alle disse metodene er
blitt kriminalisert og er blitt borte i perioden etter andre verdenskrig.
Ut fra tradisjonell kunnskap er det nødvendig å se på om bortfallet av de gamle
forvaltningsmetodene har bidratt til et økt predasjonspress. Dette har til nå vært avvist av
både forskning og forvaltning, og både norsk lov og internasjonal rett har vært brutt.
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Slik kan det ikke fortsette, og med TF i en sterkere forvalterposisjon legger vi vekt på å
inkludere TK i forvaltningen, og etterleve de lov- og konvensjonsbestemmelser som finnes på
dette feltet.
For å oppnå dette har vi tidligere foreslått at det bør nedsettes en egen gruppe som skulle
bidra med tradisjonell kunnskap til forvaltningen. Dette er blitt avvist av KLD.
TF ønsker fortsatt at tradisjonell kunnskap må få sin rettmessige plass som grunnlag for
forvaltningen av Deatnu. Vi vurderer det fortsatt som nyttigst, og mest i tråd med ulikt lovregelverk på dette feltet, at det etableres en egen rådgivningsgruppe for árbediehtu/TK, ved
siden av den biologiskorienterte forsknings- og overvåkningsgruppen.
Denne gruppen bør bestå av to representanter for fiskerettshaverne fra hvert land, og én
myndighetsrepresentant fra hvert land – og den skal ha samme status som den biologiske
forsknings- og overvåkingsgruppen. Mandatet vil være å gi råd om inkludering og bruk av
árbediehtu/TK i forskning og forvaltning, og peke på sosiale, kulturelle og økonomiske
konsekvenser av reguleringer i laksefisket. Det utarbeides nærmere retningslinjer for
arbeidet i gruppen.
Etableringen av en slik gruppe vil også være en konkret oppfyllelse av statens
urfolksforpliktelser når det gjelder arbeidet med en bærekraftig naturforvaltning, slik disse
fremkommer i NOU 2004: 28. Lov om bevaring av natur, landskap og biologisk mangfold (s.
471). Der heter det at staten Må sikre gode prosesser med reell deltagelse av samiske organer og organisasjoner når
det gjelder forvaltning av naturressurser i samiske bruksområder.
Må sikre et tilstrekkelig naturgrunnlag for utøvelsen av samisk kultur, herunder
næringsveier som er viktige for kulturutøvelsen
Må sikre at tiltak for vern av natur ikke går så langt at de fratar samene retten til
kulturutøvelse

5.5 Overgangen fra tradisjonell til offentlig, biovitenskapelig basert forvaltning
Den vitenskapelige hovedforklaringen gjennom en rekke år har vært at overfiske, og kun det,
er årsaken til svak bestandsutvikling i vassdraget.25 Svaret på det har vært langvarige og
sterke nedskjæringer i laksefisket både i elv og sjø. TF ser det som viktig å se på om det
også kan være andre årsaker som har bidratt til svakere bestander.
I en slik forbindelse må en gå inn på det spørsmålet mange tradisjonsbærere stiller. Har
overgangen fra en lokal og tradisjonell forvaltning av predatorer, til offentlige reguleringer og
fredningsbestemmelser, bidratt til en skadelig økning av de samlede predatorbestandene?
Derfor er det viktig å få en oversikt over de metodene som tidligere ble brukt for å redusere
predatorbestandene - for eksempel tiltak for å tynne ut gjeddebestanden eller andre
fiskearter som tradisjonelt ble definert som predatorer på yngel og smolt av laks.

25

I det aller siste er det også sagt at dårlige oppvekstforhold i havet også har hatt en negativ effekt.
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Det er i det hele en rekke faktorer som bør vies oppmerksomhet i kartleggingen av
tradisjonelle forvaltningsmetoder, særlig relatert til predatorkontroll.26
-

-

-

-

Den reduserte eller helt manglende beskatningen av fiskeender, storlom,
måkefugler, skarv og smålom, i nyere tid
o hva observerer folk når det gjelder disse fuglenes næringsgrunnlag?
Totalfredningen av oter i 1982, dvs. for 40 år siden
Om innskrenkninger i bruk av ørret-/småfiskgarn – sáibma, siden 1961, har
medført økt tettheter av andre fiskearter – gjedde, sjøørret, harr, abbor, lake og
andre hvitfiskarter, dvs. arter som er kjent som predatorer på lakseyngel og smolt
Sel og kobbe
o herunder Tanamunningen som naturreservat
o i den forbindelse er det viktig å få opplysninger om de som tradisjonelt har
fisket i dette området har registrert endringer når det gjelder sel og fugleliv,
etter at det ble naturreservat
Minken er en relativt ny predator i vassdraget, og der er det tatt umiddelbare grep.

Man må få et forsknings- og forvaltningsmessig søkelys på mulige negative virkninger for
laksebestanden(e) i overgangen fra tradisjonell lokal forvaltning av predatorer, til offentlige
reguleringer og fredningsbestemmelser, som har fjernet de fleste av de gamle
forvaltningsmetodene. Dette vil kunne ha betydning for mulig gjeninnføring av tidligere kjente
predasjonsdempende metoder.
En egen gruppe som arbeider med tradisjonell kunnskap vil kunne yte et viktig bidrag i en
slik forbindelse.
Et slikt arbeid har også vært sterkt etterspurt lokalt. Jfr. et vedtak i Tana kommunestyre,
29.3.12, hvor man anmodet Tanavassdragets fiskeforvaltning om å
... være en initiativtaker og pådriver for å få i gang forskningsprosjekter som bidrar til
økt
kunnskap om Tanalaksen, Tanavassdraget og den elvesamiske kulturen hvor
lokalkunnskapen
tas med. Det er av lokal, nasjonal og internasjonal betydning at kunnskaper om
Tanalaksen tas vare på og videreformidles. Det bør og forskes mer på predatorer
som sel, kobbe, oter, gjedde, lakseender m.m. og hvordan endret forvaltning av ulike
predatorer og nye fredningsregler kan ha bidratt til endringer i laksebestanden.

26

Men også til om økt tetthet av andre fiskearter fører til et større konkurranseforhold mellom yngel fra disse
artene og lakseyngelen.
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5.6 Tradisjonell kunnskap: Norsk lov og internasjonal rett må følges i forvaltningen av
Tanavassdraget
Det er lovbestemt at TK skal være en del av kunnskapsgrunnlaget for forvaltningen.
Gjennom forvaltningsplanen skal lovbestemmelsene om dette virkeliggjøres.
Denne planen legger vekt på å anerkjenne, synliggjøre og anvende Tanadal befolkningens
árbediehtu/TK som likeverdig med den biovitenskapelige.
Dét vil ha to meget positive sider:
- Laksebestanden(e) i vassdraget vil tjene på at man anerkjenner viten og kunnskap som er
akkumulert gjennom et meget langt tidsløp.
- Og - det vil legge grunnlaget for bedre samforstand og tillit mellom forvaltning og fiskere,
når de sistnevnte erfarer at deres kunnskaper også teller i reguleringssammenheng.
- En slik tillit er også helt nødvendig for en god og bærekraftig forvaltning.
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6 Fiskemetodene
6.1Stengsel
Garnfiskeredskapene som brukes i dag er buođđu – posegarnstengsel, njaŋggofierbmi –
stågarn (settegarn) og golgadat – drivgarn. Disse utøves av lokalbefolkningen som har
garnfiskerett.
Maskevidde og trådtype
Ved fiske på laks, sjøørret eller sjørøye er minste tillatte maskevidde i settegarn, drivgarn og
krokgarn i stengsel 58 mm, målt fra knutes midtpunkt til knutes midtpunkt når redskapet er
vått, jf. §§ 21 i gjeldende fiskeregler fra 2017..
I garn nevnt i første ledd er det bare tillatt å bruke tråd av hamp, bomull, nylonbindetråd eller
spunnet nylon (nylon, perlon, terylene). Det er ikke tillatt å bruke gjennomsiktig materiale,
som monofilament nylon.
Det er forbudt å bruke metalltråd, wire eller tilsvarende materiale i fangstredskap.

Buođđun – stengselfisket
Buođđu – stengsel har doaris – tverrstengsel, og ledestengsel – čuollu og vuojahat. Den
delen i buođđu som fanger laksen, kalles joddu – posegarn.
Buođđun – stengselfisket regnes å være det opprinnelige fisket i vassdraget27. Skriftlige
beretninger som Niels Knag, som var fogd i Varanger på slutten av 1600-tallet, skrev at
samene i elvedalen ”aarlig Stenger Elfuen”. I amtmann Lilienskiolds forordning av 1697
kommer det fram at samene hadde faste stengselplasser, og at de var beskyttet mot andres
inngrep. Plassene gikk i arv fra mann til mann så lenge noen i familiene ville bruke dem.
(Pedersen 1986).
Stengselsfisket det redskapet som krever mest kunnskap og mest arbeid for å sette opp.
Etter Avtale28 er fisketiden for stengselsfisket tre fiskedøgn i uka i perioden fra 15. juni til 31.
juli. De første to ukene av fisket fra 1. juni kan det fiskes bare to døgn i uka, like mange
dager som med drivgarn eller med stågarn.
Buođđu har doaris – tverrstengsel, čuollu – ledestengsel, og vuojahat – ledergarn. I doaris og
vuojahat kan det være trebukker – oarjuolgi også kalt reŋko, eller stolper – čuolda (entall).
Den delen i stengslet som fanger laksen, kalles altså joddu – posegarn. I dag er det vanlig å
ha to posegarn i stengslet, vel å merke hvis bunnforholdene tillater det. Det øverste
posegarnet kalles buođovuoljoddu eller bare joddu, og det nedre maŋŋálas. Joddu er formet
som en spiss kile som kan være inntil 25 m lang.
Stengsel skal ha tverrstengsel (doaris), eventuelt ledestengsel (čuollu) og ledergarn
(vuojahat) av slik konstruksjon at disse deler av redskapet ikke fanger fisk. I tverrstengsel og
ledergarn skal det være trebukker eller stolper med avstand på 3 meter eller mindre.

27

Aage Solbakk 2016, Rapport Buoddu – Utviklingen av garnfisket i Tanavassdraget, med vekt på perioden 1984
– 2015 s. 5-9.
28
Avtale mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget 30.09.2016, vedlegg II fiskeforkrift
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I tverrstengsel, ledestengsel og ledegarn kan det ellers bare brukes ris, garn, eller grinder
med ris eller garn. Når det brukes garn i slike ledeanordninger, skal maskevidden være minst
58 mm. Det er forbudt å bruke garn av et gjennomsiktig materiale som monofilament nylon.
Den fangstende delen av stengselet skal være krokgarn (joddu) eller ruse (meardi). I et og
samme stengsel kan man bruke inntil tre krokgarn og/eller ruser. Krokgarnet skal være
formet som en spiss kile som kan være inntil 25 meter langt. Lengden på krokgarnet måles
på den lengste siden.
Sammen med krokgarnet kan det stå et inntil 15 meter langt ledegarn og ett ledestengsel slik
figur 1 viser. Funksjonen til ledegarnet og ledestengselet er å lede laksen til fangstdelen.
Figur 7: Eksempel av stengsel

Figur 8: Annen eksempel av stengsel
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6.2 Stågarn (settegarn) for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye
Njaŋggofierbmi – stågarn (settegarn) for fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye er et enkelt,
rett garn med flottør i begge ender, jf. § 23 i gjeldende fiskeregler fra 2017. Garnet skal ikke
festes med stolper eller andre festeanordninger på andre steder enn i endene.
Festeanordningen skal bare bestå av et enkelt søkk eller en enkelt stokk. Det er ikke tillatt å
lage krok på settegarn.
Settegarn for fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye kan være inntil 30 meter lang. To eller
flere garn kan ikke lenkes sammen, hvis de sammen blir lengre enn 30 meter.
Ved fiske med settegarn er det forbudt å bruke kunstig strømbryter eller ledestengsel.

6.3 Drivgarn
Golgadat - drivgarn er et enkelt, rett garn uten pose, jf. § 24 i gjeldende fiskeregler fra 2017.
Drivgarn kan være inntil 45 meter langt. Ved drivgarnsfiske skal avstanden mellom to
drivgarn være minst 200 meter.
Drivingen kan foregå inntil 500 meter om gangen. Under drivingen kan det bare brukes én
båt.

6.4 Garnfiske etter andre arter
Settegarn til fangst av andre fiskearter enn laks, sjøørret og sjørøye kan være et inntil 2
meter dypt bunngarn, som består av garn med én line, uten pose, laget av monofilamenttråd
av inntil 0,20 mm tykkelse, jf. § 25 i gjeldende fiskeregler fra 2017.
Ved fiske med settegarn er det ikke lov å bruke kunstig strømbryter eller ledestengel.
Maskevidden i settegarn og kastenot skal være minst 29 mm og høyst 35 mm, målt fra
knutes midtpunkt til knutes midtpunkt når redskapet er vått. Det er bare tråd av hamp,
bomull, nylonbindetråd eller spunnet nylon som er lov å bruke i kastenoten.
Kastenot må ikke brukes nærmere enn 200 meter fra elvers utløpsos, innløpsos, foss eller
stryk.
Bestemmelsen henger igjen fra overenskomst og fiskeregler vedtatt i 1989, da det ble innført
begrensninger på fiske etter andre arter. Begrensningene på garndybde og maskevidder er
ikke tilpasset høy vannstandsnivåer som det ofte er tidlig på sesongen. Etter søknad har TF
hvert år etter 2019 fått dispensasjon fra garndybde- og maskeviddebestemmelsene ved
prosjektfiske.
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6.5 Generelle bestemmelser om agn og krokredskap ved stangfiske
Det er forbudt å bruke reker, fisk og mark som agn, jf. § 11 i gjeldende fiskeregler fra 2017.
Det er forbudt å bruke krokredskaper på en slik måte og under slike forhold at fisken kan
krøkes. Det er tillatt å bruke klepp, fiskeøks og håv som hjelpemiddel for å løfte en fisk som
har satt seg fast i redskap, opp i båt eller på land.
Lakekrok er kun tillatt ved isfiske etter lake. Som unntak fra regelen i første ledd, er det tillatt
å bruke død fisk fra Tanavassdraget som agn ved fiske med lakekrok.
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7 Økonomi
7.1 Driftsgrunnlag
Inntekter fra salg av fiskekort benyttes av Tanavassdragets fiskeforvaltning i samsvar med
forskriftens formål, jf. § 2, herunder til overvåking av fiskebestandene, tilrettelegging av
fisket, oppsyn og administrasjon.
Etter forskriftens § 11 2. ledd skal inntektene fra salg av fiskekort avsettes på et
disposisjonsfond for Tanavassdragets fiske-forvaltning. Disposisjonsfondet skal benyttes til å
finansiere de oppgavene som er pålagt forvaltningsorganet.
7.2 Utvikling i inntekter/ utgifter i perioden
Driftsperioden for TF er fire år, mellom to kommunevalg. TFs drift åpnet 1. juni 2011, så TFs
første periode ble 4,5 år. De gjennomsnittlige inntektene i de to første periode 2011 – frem til
1. november 2019 var mellom 4,9 – 6,4 mill. kr. pr. år. De gjennomsnittlige driftskostnadene
var mellom kr. 4,6 mill. - 6,1 mill. kr pr. år. Gjennomsnittlig driftsresultat i perioden var kr.
300 000,- pr. år.
TFs tredje periode er fra november 2019 – november 2023.
I 2021 ble Tanavassdraget stengt for laksefiske. Fiskekortsalget ble redusert fra 5 mill. kr. til
kr. 210 000,- Da hoveddelen av TFs inntekstgrunnlag falt bort, innvilget Klima- og
miljødepartementet 4 mill. kr. i tilskudd, for å dekke inn tapte inntekter.
Avsetting til fond
Deler av driftsmidlene for det enkelte år skal settes av til et avsetningsfond som sikkerhet for
fremtidig forvaltning og drift. Fondet kan også benyttes til ekstraordinære tiltak, og skal i slike
tilfelle bygges opp til opprinnelig beløp så raskt så mulig, jf. forskriftens § 11 3. ledd. Ubrukte
driftsmidler det enkelte år skal fordeles med 75 % til de fiskeberettigede, jf. § 3, og 25 % til
avsetningsfondet.
Utbetaling av utbytte
I TFs første periode 2011-15 ble det fordelt kr. 1 444 000 til fiskeberettigede. Til
fondskontoen ble det avsatt kr. 927 000,I andre perioden november 2015 -2019 ble det fordelt kr. 314 928,- til de fiskeberettigede
etter § 3. Til fondskontoen er det avsatt kr. 119 747,I 2020 og i 2021 var det ikke grunnlag for å avsette til utbytte til de fiskeberettigede, eller til
fondskontoen.
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8 Tiltaksplan
8.1

Ved hvilket bestandsnivå kan fisket etter laks åpnes

8.2

Fisket for fiskeberettigete etter Tanalovens § 4

8.3

Fisket for lokale stangfiskere etter Tanalovens § 5

8.4

Adgang til stangfiske etter Tanalovens § 6

8.5

Fisket etter andre arter

8.6

Tiltak – utfisking av fremmede arter

8.7

Finansiering
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Hjemmel:
-

Forskrift om forvaltning av fisk og fisket på norsk side i Tanavassdraget FOR 201104-02 nr. 119 § 6 første ledd

-

Lakse- og innlandsfiskeloven kapittel V §§ 25, 25a) Organisering av
fiskeforvaltningen og plankrav

Forskrifter
o

Forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget av 4. februar
2011

Fiskeregler
o

Avtale mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget 30.09.2016

o

Forskrifter om fisket i Tanavassdragets grenseelvdel, nedre norsk del og i
sidevassdragene av 12 mai 2017, med senere endringer

Lover og forskrifter (rammevilkår)
•

Lover
o

Lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. av 15.mai 1992 nr 47.

o

Lov om forvaltning av naturens naturmangfold av 19. juni 2009 nr 100.

o

Kongelig res 2011
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11 VEDLEGG

Vedleggsfigur 1: Fangstutvikling i sjølaksefisket i Tana kommune i årene 1993 til og med
2022 (kilde: SSB).
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