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Dette kan vi ikke godta 
  
 
Årsmøtet i Tana og omegn sjølaksefiskerforening, 28.5.16, vil uttale 

følgende: 
 
  
 
Med begrunnelse i tanaforhandlingene har de ansvarlige myndighetene 

vedtatt å kutte ned på vårt fiske fra og med 2017. 
 
  
 
Fullstendig over hodet på sjølaksefiskerne har samme myndighetne 

også foreslått at Finland skal ha innflytelse over fremtidige 

reguleringer av sjølaksefisket. I utkastet til ny overenskomst om 

fisket i Tana elva, slik bladet Finnmarken har dokumentert, står det 

klart og tydelig at nye reguleringer i sjølaksefisket skal 

forelegges Finland. 
 
  
 
Sjølaksefiskerne har aldri fått mulighet til å ytre seg om dette, og 

er heller ikke blitt informert om at Tana forhandlingene også dreier 

seg om vårt fiske. 

 
 
  
 
Vi merker oss også med beklagelse at nedskjæringen fra og med 2017 

skal stå ved lag, selv om det ikke ser ut til å bli noen reduksjon i 

det finske turistfisket i vassdraget. 
 
  



 
Det vil si at man fortsetter med en mer enn førti år gammel 

tradisjon, med en systematisk reduksjon av de tradisjonelle 

brukernes rett og mulighet til å nyttiggjøre seg lakseressursen. Fra 

1970-tallet har nemlig myndighetene skåret kraftig ned på garnfisket 

både i sjø og elv. Begrunnelsen har vært at laksestammen ikke tåler 

dette fisket. 
 
Nedskjæringene har likevel ikke kommet laksestammen til gode, men 

derimot velbeslåtte sørfinske turister. I denne perioden er det 

solgt ca. 1 000 000 – en million døgnfiskekort til finske turister i 

Tana elva. Lavt anslått har de tatt 1 000 000 – en million kilo 

laks. 
 
Neste år skal altså sjølaksefiskerne bidra med enda mer laks til de 

finske turistene. Vi kjenner også til at de lokale garnfiskerne i 

Tana vassdraget på frivillig basis har redusert sitt fiske med 60-70 

prosent siden begynnelsen av 1980-tallet. Det ser heller ikke ut til 

å telle for de bestemmende myndigheter.  Der sier man at «alle må ta 

sin del», uten å bry seg om at de tradisjonelle laksefiskerne 

gjennom lang tid har tatt sin del og vel så det. 
 
Det kan umulig være i tråd med Stortingets intensjoner at 

innskrenkninger i sjølaksefisket skal komme utenlandsk turistfiske 

til gode, slik det faktisk har skjedd gjennom flere tiår. Derfor bør 

Stortinget nå vie denne urettferdighetspolitikken større 

oppmerksomhet, som ikke har noe gjøre med en fornuftig forvaltning 

og trygging av laksebestanden. 
 
Vi lever i et demokrati Norge. Når vi nå – gjennom media – er blitt 

kjent med at Tanaforhandlingene også dreier seg om våre rettigheter 

og interesser, forventer vi at vi får plass i 

forhandlingsdelegasjonen når forhandlingene gjenopptas.   
 
Vi krever også at de vedtatte innskrenkningene for region Tana 

fjorden, og Kysten av Finnmark trekkes tilbake. De innskrenkninger 

som er gjort i Sør-varanger trekkes tilbake. Det må skjæres mer ned 

på det finske turistfisket som har fått utvikle seg helt 

ukontrollert gjennom flere tiår. 
 
Sametinget som har prøvd å tale vår sak, er gjennom flere år er 

blitt konsekvent avvist i konsultasjonene med departement og 

direktorat. Vi ser det derfor som nødvendig at det gjøres en grundig 

vurdering av om det i det hele tatt er noen nytte i å fremme våre 

interesser i forhold til de myndighetene som hittil har avvist 

omtrent alle våre innspill. 
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