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HØRING OM BEGRENSET LAKSEFISKE  I  2022  I  TANAVASSDRAGET

Det er positivt at det åpnes for et begrenset laksefiske i Tanavassdraget, men forslaget som sendes ut på høring vil
gi en urettferdig fordeling av fiskemulighet for grupper av fiskere. Laksefiskeforeningen mener at alle
rett ighetshavere inkludert lokale stangfiskere må kunne få fiske i 9 selvvalgte fiskedøgn fra I . j uni til 15. j uli
2022. Dette gjelder fast bosatt lokale stangfiskere i Tana, Utsjok og Karasjok. Den foreslåtte fisketiden på 2 døgn
med stågarn og 4 døgn med stengsel gir ikke noen mening dersom hensikten er at det skal gis en reell mulighet for
at hver fisker i vassdraget skal kunne få en laks eller to.

Foreningen viser også til FN konvensj on artikkel 27, ILO konv. 169 artikkel 14, 15 og 23. Vi mener og at
kulturbasert laksefiske i Tanavassdraget er sammenlignbart med Fosen dommen i Høyesterett om hindring av
urbefolkningens kulturutøvelse og rett igheter.

Vi mener at det ikke er akseptabelt at lokale stangfiskere er helt utestengt fra fisket i Tanavassdraget. De må også
kunne fiske i 9 døgn som andre grupper fiskere med stang, båtfiske og fiske fra strand i hele vassdraget innkludert
Jiesjohka og Karasjohka . Det vises her ti l Tanaloven $ 5.

Fisketiden må endres og fisket må kunne starte fra 0 1.06.2022 og vare til 15.07.2022. A lle rett ighetshavere må
kunne fiske i 9 døgn tilsammen og fiskere på norsk side må selv melde fra til Tanavassdragets Fiskeforvaltning
når de tar ut sine fiskedøgn. Fiskere i Finland melder om sine fiskedøgn til det bestemmende organet i Finland.
Nattefredning i perioden fisket foregår må ikke gjøres gjeldende.

Hensikten med a fa forlenget fiskemuligheten til 1 mnd. og 14 dager er at det vil kunne gi en bedre og mer lik
fiskemulighet for alle grupper fiskere fordi vannstanden er helt avgjørende om du har en fiskeplass det er mulig a
få fisk i. Vannstanden er helt avgjørende om fisket skal lykkes slik som også tradisjonskunnskap har påvist i
mange generasj oner. Dersom det kun kan fiskes i 2 uker i j uli mnd. er det kun noen få fiskere som kan ha rikt ig
vannstand i sin fiskeplass. Dessuten vil laksen i j uli mnd. svømme lite og har stått lengere i kulpene og slik er blitt
av dårligere kvalitet som matfisk.

Fiskere med gjeldende garnfiskerett som drivgarnsfiske, stagarnfiske og stengselsfiske ma selv få bestemme om
hvordan han/hun velger å bruke sine t ilgjengelige fiskedøgn og med hvilken garnfiskemet ode. Fiske med drivgarn
har kun vært tillatt fra 0 1.06 - 15.06. og må kunne opprettholdes i 2022. Garnfisket kan kun utøves med ett
garnbruk av gangen for hver husstand. For fiske med drivgarn ville det for sesongen 2022 bety 7 fiskedøgn i
perioden 1. j uni til 15. j uni.

I bielvene Maskejohka (Masj ok). LakSjohka (Laksj ok) og Valjohka (Valjok) må det gis anledning for lokale
fiskere til fiske i 4 døgn, selvvalgt, i perioeden mellom 1. j uni og 15. j uli 2022.

Paragraf 11 i høringsbrevet strykes med begrunnlsen av at nevnte områder er av tradisj on stang- og
batfiskeomrader., '4 :.4"rs«-
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