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HØRING - NY AVTALE OM FISKET I TANAVASSDRAGET 
  
1 Bakgrunn 
Deres ref; 12/4407 angående ny avtale om fisket i Tanavassdraget.  

  
Nasjonale og internasjonale forpliktelser 
Norge er medlem i NASCO og har gjennom medlemskapet forpliktet seg til å følge vedtatte 
retningslinjer.  
Sjølaksefiskarlaget tar det som en selvfølge at Norge under forhandlingene med Finland om fisket i 
Tanavassdraget har forholdt seg til gjeldende lover, folkerettslige forpliktelser, Kongelige 
resolusjoner, ILO-konvensjonen etc før avtalen undertegnes.  
Vi merker oss at sjølaksefisket nevnes; det betyr at sjølaksefiskerne skal involveres og skal ikke 
utestenges og fratas retten til å delta i styring og bevaring av resursen laks.   
 

Nedenfor henviser vi til følgende;  

1.2.1  Kongelig resolusjon av 27. mai 1775   

Kongelig resolusjon av 27. mai 1775, ang Jorddelingen i Finmarken samt Bopladses 

Udvisning og Skyldlægning sammensted, jeg siterer: ”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, forblive fremdeles til saadan almindelig Bruk. 

Uten juridisk ekspertise har vi tolket loven slik; loven gir oss som bor i Finnmark fortrinnsrett 

til fisken i havet og i elvene. Det er ”fremmedfiskeres” beskatning som må vike gjennom 

strengere regulering av fisketid i elv. Er bestanden i en elv truet, og man må redusere 

beskatningen (les: kortere fiskesesong), da må først tilreisende fiskere og turist- og 

sportsfisket stoppes/reduseres. Denne loven som spesifikt gjelder for Finnmark, forplikter 

forvaltningsmyndighetene å følge, og hvis vi sitter inne med korrekte opplysninger er loven 

satt til side under forhandlingene med Finland. 

En kongelig resolusjon er overordnet alle andre lover og skal etterfølges!  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kolarctic prosjektet 
 
Sør-Varanger Sjølaksefiskarlag minner om; Resultater fra Kolarctic prosjektet 2008 – 2012 hvor også 
Finland var sterkt involvert.   

    
            

Grafen fra Kolarctic prosjektet viser at vi fangster laks fra forskjellige vassdrag og først i 

sesongen som tidligere var 15. mai var fangstene generelt lave også for lokale bestander.  

(fiskestart under Kolartic prosjektet var 15. mai).      
Kolarctic prosjektet viser at det i sjølaksefisket IKKE er vesentlig forskjell mellom fangster i kyst og 

fjord i Finnmark - det fangstes stort sett på laks fra samme elver både på kysten og i fjordene.   

Kolartic-programmet påviste slik vi alltid har hevdet, i Varanger og på kysten av Finnmark 

fangster vi svært lite laks med opprinnelse fra Tanavassdraget, til opplysning fangsta vi mye 

rømt oppdrettslaks og fortsatt fangster vi mye rømt oppdrettslaks! 

Er dokumentasjonen fra Kolarctic prosjektet anvendt under forhandlingene med Finland?  

Andelen rømt oppdrettslaks øker kontinuerlig, i tillegg fangster vi rømt regnbueørret – 

sannsynligvis fra mærder i Russland, jevnlig fanger vi oppdrettslaks og pukkellaks i nøtene.   
            
 

Utvikling av fiske og fangst i elvene 

Slik Miljødirektoratet hevder er elvefisket et rekreasjons- og sportsfiske, elvefiskerne gis 

fortrinnsrett uavhengig av hvor i verden de kommer fra og hvordan de utøver fisket, mens 

sjølaksefiskerne blir satt på land og blir tilskuere til fremmedfiskerne som henter ut mat-

resurser rett utafor stuedøra våres fordi det er deres sport, slik tilfellet er hva gjelder 

Tanavassdraget.    

Sporten og salg av mellom 30.000 – 40.000 fiskekort  i Tanavassdraget, gir et innlysende 

bilde av overbeskatninga av resursen laks, tida er overmoden for at sportsfiskerne alene må 

bære ansvaret for overbeskatning.    
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Sjølaksefiskerne er fra begynnelsen av 1970-åreneog fortsatt kontinuerlig regulert ned med 

65%  hva gjelder fisketider og med 80% hva gjelder antall fiskere, i motsetning til 

sportsfiskerene hvor både fisketider og antall fiskere er økt i stor skala.  

Det er fullt tillat for både norske- og finske reguleringsmyndigheter og elvefiskerne og 

deres organisasjoner å lære av sine egne feilslåtte reguleringer når det gjelder fiske i elv.  

Det eneste og rette virkemiddel for å bevare villaksen og for å oppnå gytebestandsmålene der 

hvor trusselbildet er størst, er å redusere fiskesesongens lengde og antall sportsfiskerne, og her 

gjelder det særskilt på finsk side av Tanavassdraget. Det motsatte er praksis hva gjelder 

sjølaksefiske, reguleringene over flere 10-år er flytting av laksefiske fra sjø til elv og mangler 

sidestykke i norsk forvaltningspolitikk, lover og St.prp er satt ut av kraft uten at det har gitt 

det forgjettede resultatet.  

Stopp fiskesesongen i alle norske elver og for alle typer laksefisk 10. august. La gytelaksen 

være i fred, det er som å slakte kua dagen før den kalver. 

 

 

                       
  
                                 Laksen på bildet er gytemoden og fanga 30. august!!! 
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Artikkel 3 pkt 2. 
Sitat; «Forslag til endringer i reguleringene av sjølaksefisket i Finnmark skal sendes ansvarlig 
myndighet i Finland til uttalelse før vedtak treffes», fjern dette punktet.  
Sjølaksefiskerne i Finnmark vil på det sterkeste understreke og opplyse at sjølaksefisket i 
likhet med pelagisk fiske langs kysten og i fjordene i Finnmark pågår på norsk territorium, 
langt fra og helt uavhengig av grensene til Finland. Og hva betaler utenlandske fiskere i avgift 
for å fiske på norsk territorium i andre norske vassdrag, ferskvann og langs kysten og i 
fjordene i Finnmark fylke, her er en sak norske forvaltningsmyndigheter kan drøfte med 
blant annet Finland.  
Som en kuriositet vil vi bare understreke at eksisterende grenseavtale for alltid må 
opprettholdes slik at utenlandske kapitalkrefter og sportsfiskere aldri får tilgang til 
grensevassdragene Pasvikelva og Grense-Jakobselv, her skal Norge sjøl forvalte og ha  
kontrollen.  
Fjern pkt 2 i artikkel 3! 
  
Prosentvis fordeling av totalfangst mellom sjø og elv 1996 - 2013  

Fangststatistikker viser tydelig utviklinga for sjølaksefisket - sterk reduksjon kontra 

elvefisket, endringene eskalerte allerede fra 2006-2007, sjøfangst er nå ca 35% og fangst i elv 

ca 65% da er ikke fang og slipp tatt med i innrapporteringene.    
Fangststatistikk fra sjø og elv er en indikasjon på tilstanden i norske elver, men slik 

statistikken brukes og har blitt brukt, nemlig som hovedgrunnlag for reguleringer blir helt feil. 

Fangststatistikker gir ikke rette indikasjoner, enkelte år kan dårlig vær gjøre at man ikke får 

fiske de få 8-12 dagene som fiskesesongen er i sjø, i motsetning til i elv hvor fisketida utvides 

både hvis vannføringa er stor og det er mye laks i lakseførende vassdrag. 

Dobbelt feil blir det når man de siste årene har tillatt økt fiskesesong basert på fangsttall i 

midtsesongevaluering. Dette blir for dumt og for lite nøyaktig. 
                                                                                                                                                                   

Fang og slipp 

Føre var prinsippet må også brukes med hensyn på «fang og slipp». Sjølaksefiskerne har god 

kunnskap om hva som skjer med fisken når det såkalte bevaringstiltaket «fang og slipp» 

utøves av elvefiskerne. Sannheten er at en stor del av elvefiskerne ikke har interesse av å fiske 

etter laks til mat for dem er dette er en sport, og fisken kastes ut igjen.   

Hva skjer så med laksen når «fang og slipp» metoden benyttes?:  

«Laksen puster med gjeller og når den blir stresset produserer den for mye oksygen som går i 

blodet og videre til svømmeblæra, og dermed så klarer ikke laksen å kvitte seg med det for 

mye oksygenet , etter 2-3 døgn så flyter den livløs rundt i sjøen og sjølaksefiskerne får mye av 

«fang og slipp» laksen i nøter, den har mista kraft og går seg ikke fast i garn. Det samme skjer 

med torsken når den fangstes med juksa og kommer fort opp, dette virker akkurat som  

dykkersyke.    

«Fang og slipp» er ikke et bevaringstiltak, det er en uetisk sport og lek med mat innført til 

Norge av utenlandske sportsfiskere og kapitalkrefter og må umiddelbart avskaffes.  
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Konklusjon 
Sør-Varanger sjølaksefiskarlag anmoder på sterkeste at finske og norske myndigheter under 
forhandlingen om «ny avtale for Tanavssdraget» tar hensyn til vårt innspill, finske myndigheter skal 
ikke blandes inn i forvaltninga av sjølaksefisket som i sin helhet pågår på kysten- og i fjordene og på 
norsk territorium.  
Nytt forslag til artikkel 3 pkt 2;  

«Forslag til endringer i reguleringene av sjølaksefisket i Finnmark skal ikke sendes ansvarlig 
myndighet i Finland til uttalelse før vedtak treffes».  
Fjern pkt 2 i artikkel 3! 
 
   
  
Astrid A Daniloff 
Leder Sør-Varanger sjølaksefiskarlag 
   (sign)   
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