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Vedrørende forslag til ny avtale mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget   

 

Vi viser til brev av 30. juni 2016 fra Klima- og miljødepartementet med forslag til ny avtale 

mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget. 

 

I artikkel 3 er det foreslått et pkt. 2 om at "Forslag til endringer i reguleringene av 

sjølaksefisket i Finnmark skal sendes ansvarlig myndighet i Finland til uttalelse før vedtak 

treffes". Vi vil påpeke at det geografiske virkeområdet for avtalen ellers er avgrenset til 

vassdraget. 

 

Nærings- og fiskeridepartementet ser det som lite naturlig å involvere Finland i reguleringene 

av sjølaksefisket, selv om det i sjøen høstes laks som er på vandring til Tanavassdraget for å 

gyte. Det er rimelig forutsigbart hva Finland vil mene om sjølaksefisket i Finnmark som ikke 

vanligvis er i deres interesse. Å invitere Finland til uttalelse før vedtak treffes, synes lite 

hensiktsmessig om ikke Finlands synspunkter skal tillegges vekt.  

 

Det finske elvefisket etter laks i Tanavassdraget har som kjent vært sterkt økende over lang 

tid, og avtalen synes ikke å ville bidra til å redusere dette. I samme periode har det 

tradisjonsrike sjølaksefisket blitt betydelig redusert gjennom reguleringer. Vi legger til grunn 

at norske myndigheter i størst mulig grad også ivaretar interessene i sjølaksefisket, og at det 

unngås ytterligere omfordeling mht. hvem som skal høste overskuddet av denne ressursen.  

 



Side 2 

 

På bakgrunn av ovennevnte ber vi om at forslaget til pkt. 2 i artikkel 3 utgår. 

 

For øvrig har vi ingen merknader til forslagene. 

 

 

Med hilsen  

 

 

Martin H. Bryde  

fung. ekspedisjonssjef 

 Elisabeth N. Gabrielsen 

 avdelingsdirektør 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
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