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Uttalelse til det norske/finske forslaget til nye fiskeregler for Tanavassdraget 

 

Laksefiskeforeningen for Tanavassdraget, som representerer både stangfiskere og garnfiskere 

på norsk side i hele vassdraget, avviser hele avtaleforslaget.  

 

Ingen reelle forhandlinger 

Vårt utgangspunkt for at hele forslaget til nye fiskeregler ikke kan godkjennes er det faktum 

at det ikke er ført reelle forhandlinger da lokalbefolkningen både på norsk og finsk side ble 

ekskludert i forhandlingene mellom Norge og Finland. Dette strider i mot alle de 

internrettslige lover og konvensjoner landene er bundet av, ikke minst gjelder dette i forhold 

til internasjonale urfolkskonvensjoner. På norsk side gjelder dette også  i forhold til 

Finnmarksloven og Tanaloven av 1888. Dette forholdet alene tilsier at landene må gjenoppta 

forhandlingene og da slik at lokalbefolkningen inkluderes som reell part i forhandlingene. 

 

Lokalforvaltningen umyndiggjort  

I Norge etablerte den nasjonale myndighet i 2011 endelig en lokal forvaltningsordning for 

fisket på norsk side. Vi finner det særdeles graverende at denne kompetente lokale 

myndigheten faktisk er blitt umyndiggjort. Forventingene og forutsetningen har vært og er 

den at den lokale forvaltningsordningen med representanter fra både rettighetshaverne og 

kommunene skal ha en avgjørende innflytelse på forvaltningen av fisket på norsk side. Vi 

forventer derfor at denne lokale forvaltningsordningen blir en reell part i de kommende 

forhandlingene. I mellomtiden kan den gjeldende overenskomsten videreføres.  

 

Den gode intensjonen blir borte 

Forhandlingskommisjonens uttalte intensjon har vært å redusere fisketrykket mot tanalaksen 

ved å redusere alle kategorier fiske i hele vassdraget på norsk og finsk med ca. 30%. Vi 

konstaterer at dette sjablongmessige tiltaket ikke vil kunne bidra til at den gode intensjonen 

om å bevare tanalaksen oppfylles. Realiteten her vil bli at det uforholdsmessig store inngrepet 

i rettighetshavernes fiske bare vil tilgodese fremmede fiskere, her i første rekke turistfisket på 

finsk side av vassdragets grensestrekning. Det er allerede grundig dokumentert at 

rettighetshavernes tradisjonelle fiske er sterkt redusert de siste par ti-år, både ved frivillighet 

og naturlig avgang, slik at det i dag er ca. 70% færre garnfiskere enn for 30 år siden. I samme 

periode har turistfisket på finsk side økt voldsomt og uten at det er truffet tiltak for å begrense  
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dette trykket mot tanalaksen. Det er dette fisket som i dag er den store trusselen mot 

laksestammene i Tanavassdraget og som derfor må sterkt begrenses. 30% begrensing av fisket 

her i forhold til dagens nivå vil ikke gi den ønskede effekten. Vi har registrert uttalelsen fra 

statssekretær Lunde om målet med ca. 30% reduksjon av fiksetrykket. Et enkelt regnestykke 

basert på det siste forslaget viser at realiteten for stågarn- og stengselsfiske medfører en 

reduksjon på vel 80% i forhold til dagens nivå. Dette viser oss at sentralmyndigheten her 

opptrer både uredelig og useriøst overfor befolkningen i Tanadalen. 

 

Seriøs forskning inkluderer den tradisjonsbaserte kunnskapen 

Vi har stor tro på seriøs forskning og de resultater grundig forskning kan legge fram om 

tilstanden for laksen i Tanavassdraget. Vi mener det er svært beklagelig at de siste rapporter 

som er publisert gir skinn av å være et resultat av seriøs forskning, og da basert på sikre 

naturvitenskapelige metoder. Når forskere våger å kalle svært få foretatte målinger i korte 

perioder i sesongen for sikker naturvitenskapelig metode forstår en også at grunnlaget for 

forskerens bastante konklusjoner er mer enn spinkelt. Når de samme forskerne helt neglisjerer 

lokalkunnskapen mener vi at dagens forskning ikke kan tas alvorlig. Her må det helt andre 

ressurser inn dersom en skal gjøre forskningen på tanalaksen troverdig. Her vil vi kun peke på 

et forhold som tilsier at dagens lakseforskning er svært mangelfull. Når forskeren konkluderer 

med at det er lite gytelaks elva ut i fra deres målinger så stemmer ikke dette med de 

observasjoner lokale fiskere og tradisjonsbærere hevder. De siste årene har lokale 

observasjoner og resultatet av fisket de første ukene vist at det er mere vinterstøinger i deler 

av vassdraget enn tidligere år. Dette forteller oss at det har vært mye gytemoden laks i elva 

året før. Disse observasjonene sammenholdt med observasjoner over flere ti-år tilsier at 

oppgangen av gytemoden laks ikke er mindre sammenlignet med tidligere år. 

 

Forslaget om å opprette en forskergruppe som gis vide fullmakter kan vi ut i fra ovennevnte 

overhode ikke se som hensiktsmessig. Her har vi mer tro på et lokalt forankret utvalg med 

kunnskap og kompetanse innen relevant fagområde. 
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