
Til Klima og Miljødepartementet! 
 
Laksebreveiere i Tanavassdraget SA har følgende kommentarer til 
forvaltningsplanen: 

• Vi er enige om at målsettingen i planen er å bygge opp laksebestandene i 
Tanavassdraget til et mer bærekraftig nivå. 

• Vi konstaterer at i den grad laksebestandene i vassdraget er i dårlig 
forfatning, er det på grunn av en feilslått forvaltning som staten via 
KLD  har vært og er ansvarlig for. 

• Vi erfarer også at man i alle festtaler og for så vidt dokumenter legger til 
grunn at tradisjonell og lokal kunnskap skal vektlegges i forvaltninga. 
Dette har vi sett lite til all den tid at den reelle styringa av forvaltninga 
ligger hos NINA/LUKE/MDIR og KLD. Vi har fått bekreftet, senest onsdag 
den 10.9.2020 i statens vitne under rettsaken i Øst-Finnmark Tingrett at 
lokal kunnskap ikke var vurdert i de forskningsrapporter om 
Tanavassdraget som ble levert fra NINA. 

• Oppstarten i 2011 med lokal forvaltning ble også en smertelig prosess 
fordi den lokale kompetansen nok ikke hadde nødvendig oversikt og KLD 
valgte å endre forskriften i 2014 for å slippe brysomme medlemmer fra 
Tana og Karasjok som etter hvert erfarte at det var tvingende nødvendig å 
bytte ut rettighetshavernes representanter i TF.  

• Staten har brukt argumentet om at overfiske er alene den eneste årsak til 
nedgang i laksebestandene. Dette oppfatter vi som indirekte er å beskylde 
laksefiskerne for å være kriminelle til tross for at rettighetshaverne kun 
har forholdt seg til de til enhver tid gjeldende fiskeregler vedtatt av staten. 

• Det nye TF som ble valgt i oktober 2015 begynte sitt arbeid med å få 
oversikt hva som var avtalt i forhandlinger om ny overenskomst med 
Finland. Dette viste seg å være en jobb hvor lite eller ingenting av normal 
og ryddig saksbehandling var fulgt. Protokollutskrifter fra forhandlinger var 
en stor mangelvare og da går det som oftest slik det gikk i dette tilfellet: 
Det hele endte opp med at LBT SA stevnet staten for tingretten i Vadsø. 

• LBT mener bestemt nå at det foreliggende utkast til forvaltningsplan for 
Tanavassdraget ikke er god nok for å oppnå de målsettinger som er satt. 
Hovedårsaken mener vi at man ikke tar lokal forvaltning på alvor. Dermed 
ender man opp med å støtte seg til forskning hvor en ikke har avstemt 
rapportene mot tradisjonell og lokal kunnskap slik det skal og bør være for 
å brukes til forvaltningsvedtak. 

• I forhold til tidligere rapporter har man nå begynt å anerkjenne predasjon 
som et problem. Dessverre går det ikke langt nok fordi det synes som om 
at de som sitter med utøvende myndighet i forvaltninga ikke har den 
samme kriseforståelse som det laksefiskerne i vassdraget har. Det er rett 
og slett etter vår oppfatning en fornærmelse å påstå at man ikke kan 
umiddelbart begynne å redusere bestandene av predatorer når man har 
solid dokumentasjon, både i form av tradisjonell kunnskap og nå  også i 
form av egen forskning om predasjon. Det er viktig å ha klart for seg at 
predasjon ikke bare dreier seg om en underestimert gjeddebestand, men 
absolutt alle andre predatorer på land og i vann som  i sum gir dårlige 
vilkår for det som skal bli laks, nemlig smolt og yngel. 
Vi registrer at fagmiljøet i NINA skal lære fiskerne i Tanavassdraget å 
fiske, noe som vi mener helt bestemt gjør laksebestandene til de største 
taperne.  



• Til slutt vil vi forbeholde oss retten til å komme tilbake med ytterligere 
kommentarer til planen da dette kun er en høring og planen som sådan er 
til nå alt for uferdig til å bli en god forvaltningsplan for Tanavassdraget. 
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