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• Fra kunnskap til bærekraftig 

forvaltning
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Rammer for forvaltning

Foto: Sturla Brørs

• NASCO

• Naturmangfoldloven

• Lov om laksefisk og 

innlandsfisk 

• Tanaloven

• Bilde



«Helnorske» laksevassdrag vs. 
Tanavassdraget

• TF i en særstilling som lokalt forvaltningsorgan

• Rettighetsforholdene

• Grensevassdrag

• Egen forskrift (Kgl.res. 4. februar 2011)

• Først og fremst en forskrift om utøving og forvaltning av rettigheter

• Staten ansvar for ressursforvaltningen - offentligrettslige regler gir 

rammene for høsting jf. naturmangfoldloven og lakseloven

• Tanaavtalen 

• TF hjemmel til å innskrenke adgangen til fisket (tanaforskr. § 10) 
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• Kart: Bestandsstatus 

siste 4-årsperiode

• Sannsynlighet for at  

GBM er oppnådd 0 % i 

de tre store 

kildeelvene etter 2013

• Tilsier plan for 

gjenoppbygging

Svak bestandsstatus

Kart som oppsummerer bestandsstatus i perioden 2014-2017. Mørk grønn og lys grønn = sannsynlighet for oppnådd 

GBM >75 %, gul = sannsynlighet oppnådd GBM er mellom 40 og 74 %, oransje = sannsynlighet for oppnådd GBM<40 %, 

bestanden har hatt høstbart overskudd minst 3 av 4 siste år, rød = bestand har hatt høstbart overskudd i mindre enn 

3 av 4 siste år.

Illustrasjonen henta fra rapport «Status of the River Tana Salmon Populations 2017», Tana overvåkings- og 

forskningsgruppe rapport 1/2018



Kunnskapsgrunnlaget

• Fangststatistikk (siden 1972)

• Fangstprøver (skjell) (siden 1972)

• Ungfisktetthet på faste stasjoner (siden 1979)

• Fisketellinger

• Video Utsjoki (2002->), Lákšjohka (->2009), 

Valjohka (2014)

• Snorkling (drivtelling) i mindre sideelver

• Sonar 

• Kárášjohka (2010, 2012, 2017, 2018)

• Vetsijoki (2016) (video+sonar)

• Anárjohka (2018)

• Hovedelva ved Polmak
Oppmontering av sonar i Øvre Kárášjohka i 2010. Laksebreveier Fritjof 

Berglund foran, forsker Eero Niemelä bak. Foto: Sturla Brørs



30 genetisk unike 
bestander 

• Viktig 

kunnskapsgrunnlag

• Forvaltnings-

utfordringer

• flerbestandsfiske

Bestandskomplekset i Tanavassdraget, basert på genetikkprøver fra ulike sideelver og områder. 

Figur fra J.-P. Vähä, Universitetet i Turku/Åbo.
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• Eksempel på 

gytebestandsmål (GBM) 

og sannsynlighet for 

GBM-oppnåelse i

Kárášjohka

• Marginer for usikkerhet 

jf. føre var

• Sannsynlighet for at  GBM

er oppnådd: 0 %

Målbasert forvaltning 
- gytebestandsmål

Figur: gytebestandsmål og beregnet gytebestand i Kárášjohka i perioden 2006-2017. Figur henta fra 

rapport «Status of the River Tana Salmon Populations 2017», Tana overvåkings- og forskningsgruppe 

rapport 1/2018



• Nødvendig  med reduksjon av 

dødelighet på ca. 1/3 for å bygge opp 

bestandene på to generasjoner (ca. 15 

år).

• Krever kunnskap om

• Status for bestanden

• Når fiskes bestanden?

• Hvor fiskes bestanden?

• Og; på hvilke redskaper tas 

bestanden?

Gjenoppbygging av bestander



• Hensynet til ulike 

fiskergrupper

• Hensynet til 

fiskedødeligheten for de 

enkelte bestandene.

• Eksempel: Hunnlaksen i 

Kárášjohka og Iešjohka

vandrer opp og blir fisket 

svært tidlig!
Figuren viser årlig fangst av hunnlaks (øvre panel) og hannlaks (nedre panel) fra Kárášjohka fra uke til uke. 

Panelene til venstre viser årlig fangst under den gamle avtalen, panelene til høyre viser beregnet fangst 

under den nye avtalen. Illustrasjon henta fra rapport «Status of the River Tana Salmon Populations 2016», 

Tana overvåkings- og forskningsgruppe.

Fiskedødelighet 
og fiskergrupper



Reduksjon i fisket for tilreisende fiskere

Salg av fiskedøgn til tilreisende fiskere på riksgrensestrekningen av Tanaelva i perioden 1980-2017. Tallmateriale er 

fra Naturressursinstituttet i Finland (Luke), Fylkesmannen i Finnmark og Tanavassdragets fiskeforvaltning. Figur 

http://tanafisk.no/wp-content/uploads/2018/03/Fangstrapport-for-2017-.pdf

Fiskedøgn for tilreisende 

fiskere

• 2017: maksimalt 11 000 

døgnkort pr. land

• kvote for finske 

«hytteeiere*» i den 

finske kvoten

• Tilsvarer nivå på 1980-

tallet

*Hytteeiere: Personer som bor permanent utenfor elvedalen men som har 

grunneiendom ved elva som etter finsk lovgivning kvalifiserer til fiskerett.

http://tanafisk.no/wp-content/uploads/2018/03/Fangstrapport-for-2017-.pdf


Tanaavtalen – kritikk

• Lokal involvering

• Redusert fiske (byrdefordeling)

• Finske hytteeieres fiskerett 

• Høste erfaring

• Praktisering av ordningen

• Andel av beskatning

• Oppsyn

Foto: Sturla Brørs



Årlig evaluering av avtalen

• Reguleringene ikke hogd i stein (artikkel 6-7)

• «Reguleringene i fisket skal evalueres årlig og kan 

justeres dersom hensynet til laksebestandene, 

fiskeutøvelsen eller enkelte grupper av fiskere 

tilsier dette». (St.prp. 54 S (2016-2017)) 

• Årlig møte der partene drøfter aktuelle saker og 

forslag til endringer

• Saksforberedelse i permanent arbeidsgruppe for 

forvaltning 

• TF medvirker aktivt i alle ledd av disse prosessene! 



Årshjulet - overvåking og forskning

Overvåkings- og forskningsgruppa (OFG)

• Revidert mandat og reoppnevning av 

medlemmer i 2017

• Skal levere kunnskaps-/ 

beslutningsgrunnlag

• Ingen beslutningsmyndighet

• Prosedyrer for innhenting av 

lokal/tradisjonell kunnskap

• Første møter 30.-31. oktober

• Tilsvarende møte på finsk side i 

november 

Overvåkning i Kárášjohka i juli 2017. Foto: Sturla Brørs



Involvering av lokale interesser

• Oppfølging av føringer i avtalen og 

stortingsvedtak.

• Permanent arbeidsgruppe for forvaltning

• Etablert høsten 2017

• 8 stk; to fra forvaltningsmyndighetene og to 

fra lokale fiskerettshavere fra hvert land

• Første arbeidsoppgave; forvaltningsplan

• Utvida mandat; saksforberedelse til årlig 

partsmøte (art. 6 og 7), vurdere bruk av 

trad. kunnskap m.v.

• Sikrer lokal involvering og medforvaltning Foto: Sturla Brørs



Lokal/tradisjonell kunnskap

Lokal/tradisjonell kunnskap

• Muntlig tradisjon - få skriftlige kilder

• Konkretisere hva vi legger i begrepet

Bruk i forvaltningssystemet

• Sammenstilling og systematisering

• Identifikasjon av problemstillinger som kan følges opp, eks. 

predasjonsprosjekt

• Prosedyrer sikrer kunnskap til overvåknings- og forskningsgruppa

Foto: Sturla Brørs



• Årsaks-virkning-sammenhenger

• Sikre GBM-oppnåelse og høstbart 

overskudd uansett årsak til reduserte 

bestander

• Halvert sjøoverlevelse siden 1980-

tallet

• Fiske

• Garnfiske i elv og sjø kraftig redusert 

fra 1980-tallet

• Nye fiskemetoder

• Økt tilgjengelighet

• Predasjon - svake bestander spesielt utsatt

Andre påvirkningsfaktorer 
enn fiske?



Predatorprosjektet

• Må få økt kunnskap om predatorers betydning

• Føringer fra Energi- og miljøkomiteens innstilling til 

Tanaavtalen (Innst. 228 S (2016-2017)) 

• Kr 1,5 mill bevilga på statsbudsjettet i 2018

• Lokal forankring (dialog- og folkemøter, 

prosjektgruppe)

• Kartlegging og uttak av mink videreføres

• Sammenstilling av tradisjonell kunnskap om 

predatorers påvirkning

• Gjedde og sjøørret prioritert i 2018

• Videreføring i 2019 
Foto: Sturla Brørs



Oppsummering

• Ressursgrunnlag og naturmangfold – nasjonalt ansvar

• Naturmangfoldloven og lakseloven, NASCO

• Lokal forvaltning innenfor fastsatte rammer

• Kunnskapsbasert forvaltning, datagrunnlaget stadig bedre

• Tanaavtalen

• Gjenoppbygge svake bestander, vedlikeholde bestander med god status

• Årlig evaluering av status, effekter på fisket og fiskeinteressene 

• Evt fravik (artikkel 6-7) - prosedyrer for dette

• Lokal involvering og medvirkning 

• Årlig partsmøte jf. artikkel 6-7

• Prosedyrer lokal kunnskap inn til overvåknings- og forskningsgruppa

• Permanent arbeidsgruppe for forvaltning

• Lokal/tradisjonell kunnskap – oppbygging og systematisering

• Predasjonsprosjektet
Foto: Kjell-Magne Johnsen
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Kiitos!

Giitu!


