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SAMMENDRAG 

«PREDASJON PÅ TANALAKSEN – DEANULUOSA PREDÁHTORAT» 

 

Martin-A. Svenning er seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA-Tromsø). Han har 

arbeidet en årrekke med laksebestandene i Tanavassdraget, og har spesialisert seg på økologien og 

livshistorien hos laksefisk.  

 

Innledning  
Predasjon på tanalaksen er et vidt tema og i denne presentasjonen er det valgt å fokusere på 

ferskvannsstadiet i laksens livssyklus. Det er utfordrende å snakke om predasjon på tanalaksen da det 

har vært få skikkelige studier på dette. Det eneste gjennomførte studiet er fra Tanamunningen og 

undersøkelser av laksender og marine fiskearters mulige predasjon på utvandrende smolt. Det som 

skjer lenger opp i vassdraget er ikke undersøkt, med unntak av noen mindre innsamlinger av 

diettprøver fra ørret og gjedde. Utgangspunktet er derfor at vi vet lite om predasjonen på tanalaksen, 

og ikke minst gjelder det effekten av predasjon på produksjonen av laks. Målet med foredraget er å 

formidle det vi vet om predasjon i Tana og overførbar kunnskap hentet inn fra andre vassdrag. 

Presentasjonen tar for seg hvilke potensielle predatorer det er i vassdraget og hvilke deler av 

livssyklusen som er mest sårbar for predasjon som også påvirker lakseproduksjonen.  

 

Livssyklusen til tanalaksen består av en ferskvannsfase og en sjøfase. Laksen vandrer opp i 

Tanavassdraget mellom mai og september, og gyter i perioden fra midt i september til midt i oktober. 

Rogna graves ned i gytegrusen og klekkes på våren året etter, for så å leve som plommesekkyngel i 

grusen den første tiden. Laksen lever som ungfisk i elva i vanligvis 3-5 år før den smoltifiserer og 

vandrer ut til havet tidlig på sommeren. Etter normalt 1-3 (1-5) år til havs vender laksen tilbake for å 

gyte for første gang.  

 

Innsig av laks til Tana reguleres av; 1) antall smolt som vandrer ut fra elva (sesongavhengig, match-

mismatch hypotese), og 2) sjøoverlevelsen (dårlige vs. gode smoltår). Fra videotelling i Utsjok har man 

en oversikt over antall laks som går opp i elva og antall smolt som vandrer ut. Videotellingen viser at 

mengden smolt ut fra Utsjok varier betydelig fra år til år (mellom 9 000 -35 000 smolt). Med en 

sjøoverlevelse på 5 eller 15 % vil innsiget av Utsjok-laks kunne variere fra underkant av 450 laks til 

overkant av 5 000 laks. Overført til hele Tanavassdraget betyr dette at det totale antallet tanalaks 

tilbake kan variere fra 25 000 til 150 000 laks.    

 

Hva er det som bestemmer produksjonen av antallet smolt? Det er i hovedsak to faktorer; mengden 

gytefisk og dødeligheten i ungfiskfasen. Generelt kan man si at det er svært stor dødelighet gjennom 

ungfiskfasen. En 7 kilos hunnlaks gyter rundt 12 600 rognkorn. Første året, og særlig første sommeren, 

er det stor dødelighet. Ett år etter gytinga er det om lag 2 000 levende årsyngel. For hvert av de neste 

årene er det også normalt stor dødelighet, og det er forventet at bare om lag 1 % av rognkornene 

vokser opp og blir smolt. Denne ene hunnen kan derfor produsere anslagsvis 135 smolt.  
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Effekten av predasjon i ulike stadier av livet 
Som ungfisk/parr er laksen i hard konkurranse med sine artsfrender. Denne tetthetsavhengige 

konkurransen kan føre til en betydelig dødelighet. Lakseyngelen er territoriell og det er begrenset rom 

for yngel i ei elv. Dersom det er bra med gytefisk vil det produseres et stort overskudd av yngel. 

Dødelighet, fra blant annet predasjon, vil da ikke nødvendigvis begrense produksjonen av smolt. En 

laksebestand med få gytefisk vil ikke produsere det samme overskuddet, og dermed vil effekten 

(dødeligheten) av predasjon på ungfisken bli mye større, og det produseres færre smolt (Figur 1). 

 

Når lakseparren (ungfisken) smoltifiserer og starter sin utvandring mot havet har de tetthetsavhengige 

faktorene opphørt. En død smolt er i prinsippet en laks mindre som har mulighet til å vandre tilbake til 

elva. Det er imidlertid høy dødelighet også i sjøfasen. I en situasjon der 30 av 100 smolt dør på 

utvandringen, og med en sjøoverlevelse på 10%, vil 7 av 100 laks vende tilbake. Dersom disse ikke 

hadde vært utsatt for predasjon på utvandringen i elva, ville 10 av 100 laks kommet tilbake. Smolten 

er sårbar, og det kan være stor dødelighet både på vei ut elva og i den første perioden til havs.  

 

 
Figur 1: Figuren illustrerer en teoretisk sammenheng mellom antall gytefisk i en laksebestand og antall smolt ut i 
neste generasjon ("stock-recruitment kurve"). Dersom det er lite gytefisk vil enhver økning av gytefisk føre til mer 
smolt ut av elva. Etter hvert som antall gytefisk øker, vil ikke en videre økning resultere i tilsvarende økning i 
produksjonen av antall smolt. Lakseyngelen er territoriell og det er en øvre grense for hvor mye yngel/parr som 
kan vokse opp. På et gitt punkt vil ikke flere gytefisk resultere i et økt antall smolt. Dette er nivået av gytefisk vi 
ønsker å oppnå i forvaltningen (gytebestandsmål). Kilde: Martin Svenning.  

 
 

Potensielle predatorer i Tana 
Ulike predatorer er effektive på ulike livsstadier til laksen. Figur 2 illustrerer potensielle predatorer på 

laks som finnes i Tana, der gule markeringer er de som antas å ha potensiell størst negativ betydning 

på overlevelsen hos laksunger/smolt i vassdraget. Utfallet av predasjon er svært vanskelig å 

kvantifisere. Effekten er sannsynligvis størst når predasjonen skjer seint i ungfiskfasen, og ikke minst 

på smolten. Da har den tetthetsavhengige dødeligheten opphørt. Studier har også vist at dødeligheten 

hos smolten, på grunn av predasjon, kan variere mye mellom ulike elver.   
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Figur 2: Oversikt over potensielle predatorer på ulike livsstadier til tanalaksen. Predatorene som antas å kunne 
ha størst innvirkning på produksjonen av tanalaksen er markert i gult. Kilde: Martin Svenning. 

 

 

Predasjon fra gjedde 
Gjedda (på samisk «hávga») er en effektiv fiskepredator, rovdyr og kannibal, som potensielt spiser 

store mengder laksesmolt og/eller lakseyngel (Figur 3). Den er en av de fiskeartene som vandret inn til 

våre områder fra øst for omtrent 10 000 år siden (slutten av siste istid). Det er en vanlig fiskeart på 

Østlandet og i Finnmark, men er også satt ut mange steder. Gjedda trives best i grunne sjøer, 

stilleflytende elver og i områder med vegetasjon. Den gyter på vegetasjon og oversvømt mark i/like 

etter at isen løsner. Eggene klekker etter bare 15-20 døgn, og allerede som 2-3 cm lang spiser de fisk. 

Hunnene kan bli opptil 130 cm lange og veie 25 kg, og hannene opptil 90 cm lange og veie 5 kg. 

Tettheten av gjedda bestemmes av habitatet, tilgang til mat, kannibalisme (spist av andre gjedder) og 

fiske. Det er en populær sportsfisk og god matfisk, men er lite utnyttet her i Norge.  

 

 
Figur 3: Gjedda. 

 

 

En introdusering av gjedde til nye områder kan ha dramatiske konsekvenser for det opprinnelige 

samfunnet og artene der, og den er svært vanskelig å utrydde når den først har etablert seg. Det er 

utført studier som viser at en bestand av gjedde kan «renske» ut for eksempel bestand av ørret i 

innsjøer. Gjedda er spesielt aktiv i tiden etter gyting, som kan sammenfalle med tiden når laksesmolten 

vandrer ut i havet. Selv en liten gjeddebestand kan ha stor effekt dersom smolten ved utvandringen 

må passere områder med gjedde, og på den måten ha betydelig effekt på overlevelsen til smolten.  
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Gjedda er kannibal og spiser byttedyr opptil halvparten av egen lengde (Figur 4 og 5). Det er observert 

at de begynner å spise smolt fra de er rundt 30-40 cm lange; men spiser gjedda laksesmolt? 

Undersøkelser i Neidenelva (1985/86 og 2000) viste at gjedda spiste laksesmolt. Av gjeddene som 

hadde mageinnhold (70%) hadde 97% spist fisk, der 45% var laksunger, og 85% av disse var smolt. 

Smolten må passere enkelte kritiske områder på vei ut til havet, og spesielt de rolige partiene av elva 

med mye gjedde kan være utsatte områder for smolten. Undersøkelser i Stabburselva og Lakselva 

(2000) viste at store gjedder spiste mest laksefisk, og at predasjonen var høyest under 

smoltutvandringen (særlig i Stabburselva). De små gjeddene spiste mest stingsild (spesielt i Lakselva). 

Det ble også observert at til tross for stor tetthet av laksunger i begge vassdragene, var det nærmest 

fritt for laksunger i de typiske gjedde-habitatene. Gjedda hadde sannsynligvis en sterk skremmeeffekt 

overfor lakseungene. I områder med steinbunn og godt skjul er ungfisk av laks skjermet, mens den 

under smoltutvandringen er mer eksponert. Undersøkelser/masteroppgave i Sautsovannet i Altaelva 

(1997) viste at også her hadde gjedda en skremmeeffekt overfor laksungene, men at det likevel ble 

antatt at predasjon fra gjedda reduserte smoltproduksjonen. Sautsovannet er et viktig 

oppvekstområde for laks. Det ble observert at årsyngelen (0+) ble spist av gjedde, ørret, harr og lake, 

og at laksungene (2+, 3+, 4+) ble spist av store gjedder.  

 

 
Figur 4: Gjedda er en utpreget kannibal. Her er mageinnholdet til en 2 kg gjedde fanget i Ciikujohka, en sideelv til 
Masjok, i juni 2017; en liten gjedde. Siden kannibalisme kan stå for 95% av dødeligheten til en gjedde-bestand, 
kan uttak av stor gjedde føre til en stor økning i antallet gjedder, og dermed gi en negativ effekt på andre 
fiskebestander. Kilde: Martin Svenning. 

 

Undersøkelser i Storelva i Risør i Aust-Agder (2009) viste at gjedda spiste mellom 4 000–13 000 

nedvandrende smolt, som utgjorde rundt 30% av smoltutvandringen. Da predasjonen på smolt trolig 

er tetthetsavhengig, vil predasjonen fra gjedda ha størst betydning når smoltproduksjonen er lav (og 

mindre betydning når smoltproduksjonen er høy). Gjeddebestanden begrenses trolig av mattilgangen 

i andre deler av året enn under smoltutgangen. I Storelva var det ikke entydig tilbakemelding fra lokale 

hvorvidt gjeddebestanden hadde økt de siste 100-150 årene. I øvre del av Tanavassdraget ble det i 

2005 gjennomført et mindre prosjekt med prøvefiske av gjedde, samt undersøkelse av mageinnholdet. 

Undersøkelser ga ingen nevneverdig kunnskap om gjeddas betydning som predator i Tanavassdraget, 

og det er fortsatt uklart hva som gikk galt med prosjektet. Dette understreker viktigheten av god 

planlegging og klar målsetning under fremtidige prosjekter.  
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Figur 5: Gjedde med laksesmolt i magen, fanget i Tanaelva i 2016. Foto: Nils Aslak Boine. 

 
Men er det mulig å fiske ut en gjeddebestand? Gjedda er en utpreget kannibal, og det er registrert at 

kannibalisme kan utgjøre 95% av dødeligheten hos gjeddene (Figur 4 og 5). Uttak av stor gjedde kan 

derfor føre til at flere gjedder vokser opp, og at predasjonen på andre arter (som for eksempel 

laksesmolt) faktisk øker. Et tynningsfiske kan derfor slå negativt ut, noe som er vist ved flere studier 

Canada og Norge. Dette betyr ikke at det er umulig å fiske ned gjeddebestanden, men det krever 

sannsynligvis et hardt fiskepress over mange år, og selv da er man ikke sikker på å lykkes. 
 

Innspill fra salen: 

- Gjeddebestanden i Tanavassdraget har økt kraftig de siste årene. Slutt å fiske med (småmaska) 

settegarn i elva, som tok ut en god del predatorer (f.eks. gjedde). I dag fanges det gjedde på steder 

der det ikke har vært gjedde før. Spesielt tatt på stang (f.eks. i Skiippagurrastryket). Fikk ikke gjedde 

i selve Tanaelva før (nedre norske del av Tanaelva), men det har vært tilfelle de siste 2-3 årene. 

- Man kan nå få gjedde ved Lišmajokmunningen. Det var ikke tilfelle tidligere. 

- Økning av gjedde i Karasjohka og økning nedover i vassdraget. Gjedde på flere nye steder. Mer 

vegetasjon langs elva gir flere plasser der gjedda kan gyte og trives. Økt vegetasjon kan komme av 

at det er mindre bufe som oppholder seg ved elva. 

- Før fisket man mer aktivt under vårflommen. Det var siken man først og fremst var ute etter 

(Karasjohka), men det ble fanget en del gjedde også. 

- Intervjuer med lokale fiskere fra ulike steder i vassdraget viser at det er en generell oppfatning av 

at det er mer gjedde på stillestående strekninger av elva. 

- Erfaring på finsk side av Anárjohka; gjeddebestanden har økt betydelig. På strekninger man på 

1960-tallet ikke fikk gjedde får man mye gjedde i dag. F.eks på finsk side ved Goššjohkamunningen, 

både i stryk og på stillestående vann. Har fått opp til 36 gjedder (1-2 kg) i løpet av få dager.   

- I nedre del av Iešjohka var det ikke noe gjedde på slutten av 1960-70 tallet, men ettersom det har 

blitt mer kantvegetasjon, har det også blitt noe gjedde å få her.  

- Det har ikke vært ordentlig isgang i Tanaelva på mange år. Spekulasjoner om dette kan påvirke 

gjeddebestanden, da flom uteblir/reduseres som fører til at flere egg/yngel hos gjedde overlever.  

- I Utsjok har det alltid vært gjedde, men også her har bestanden økt betydelig. Den presser seg helt 

opp i strykene der laksen trives. Det er et lokalt ønske om økt fangst på gjedde, men reglene rundt 

gjeddefangst med garn er vanskelig.  
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Spiser ørreten laksesmolt? 
I et studie fra Vossovassdraget (2016) merket man utvandrende smolt med akustiske merker, og 

resultatene viste at predasjon var den største dødelighetsfaktoren. Predasjonen viste seg å øke kraftig 

i de «stille» områdene (innsjø, elveos). Det ble antatt at minst halvparten av smolten ble spist av 

sjøørret oppe i vassdraget. Kraftverk i elva endret imidlertid strømmen i elva, og førte til at smolten 

brukte lenger tid på vei ut av elva enn den ellers ville gjort, noe som kan ha økt predasjonseffekten fra 

ørreten. I Tanavassdraget registrerer fiskere at større ørret er svært aktiv oppe i vassdraget i tida 

før/under smoltutvandringa, og de finner smolt i magen på ørreten. Radiomerkeprosjektet (2011-13) 

påviste at ørreten tilbringer halvannet år oppe i vassdraget i forbindelse med gytevandringen. Det er 

derfor betydelig med sjøørret oppe i vassdraget også i perioden smolten vandrer ut. Tanavassdragets 

fiskeforvaltning (TF) har samlet inn mageprøver fra ørreter som er fanget oppe i vassdraget de to siste 

årene. En stor andel av ørretene fanget i nedre del av Karasjohka hadde smolt i magen. Det er imidlertid 

utfordrende å beregne hvor mye laksesmolt/laksunger som blir spist av ørreten i Tana, og hvilken 

effekt dette har på den totale produksjonen av smolt i vassdraget.   

 

Innspill fra salen: 

- Elveørret har hatt dramatisk økning i Karasjohka. Siden 2010 har det blitt mange færre stågarns-

fiskere. De få som er igjen får mange store ørreter på garn, og disse har lakseyngel i magen. 

- I Karasjohka er det en kjent sak at det er stor aktivitet under smoltutvandringen. Ørreten (både 

stasjonær og sjøørret) ansees som en verre predator på smolt enn gjedda. 

- Erfarer at ørreten i Anárjohka er aktiv i laksens gytetid, og den spiser trolig rogn og ungfisk. 

- Garnfiske med småmaska stågarn (saibma) har blitt redusert, som har ført til blant annet mer 

sjøørret i vassdraget. Tidligere ble det dessuten drevet ulovlig drivgarnsfiske på høsten. Man fisket 

spesifikt etter ørret, og målet var både å skaffe ferskfisk og å bidra til forvaltningen av elva.  

- Tidligere fikk man sjelden ørret/sjøørret på drivgarnet i den ordinære drivgarnstida på våren. De 

få man fikk var små (0,5-1 kg). Nå kan man med samme redskap få mye ørret, opp til 10 ørret på 

et kast i øvre del av grenseelvstrekningen. Det er også større ørret å få (2-3 kg). 

- Lokale fiskere har i generasjoner vært opptatt av å ta ut laksepredatorer. I et referat fra et 

laksemøte i nedre Tana i 1884 heter det: «sjøørreten er en slem rovfisk». 

- Det er et ønske om å fiske ned ørretbestanden for å gjøre plass til laksen.  

 

Kommentar Martin: Det er overraskende å høre at man ikke har ønske om å forvalte ørret bedre. Da 

prosjektet «Laks i nord» (2000-2001) ble drevet, oppfattet jeg at de som drev fisket i nedre del av 

Tanaelva var svært interessert i sjøørretfisket. Jeg oppfattet det den gang som en sosial happening, og 

svært mange folk var til stede. Dette var jo de samme årene som det var en spesielt stor lakseoppgang.  

  

Predasjon fra laksand 
I Tanamunningen samles det store mengder laksender (rundt 25 000) fra sommeren og utover høsten 

for å myte (skifte fjærdrakt). I de tre-fire ukene smoltutvandringen pågår (om lag 1–1,5 millioner smolt) 

er det om lag 3 000-5 000 laksender i munningen. Hver laksand har et matopptak på opptil 500 gram 

fisk hver dag, og antar man at 20% av endene spiser laksesmolt, vil det kunne utgjøre opptil 200 000 

smolt. Dette ville gitt store konsekvenser for antall laks som vender tilbake.  
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Mellom 1981 og 2000 ble det skutt totalt 300 laksender i Tanamunningen, der mageinnholdet til hver 

enkelt ble analysert. Det ble funnet otolitter (øresteiner) fra laks/ørret i bare en mage. Det er estimert 

at laksanda spiser rundt 650 tonn fisk under oppholdet i munningen (perioden mai-oktober). 

Resultatet av analyseringen av mageinnholdet viste at det var mest sil (60%), så lodde (20%), og til slutt 

andre arter (20%). Dersom silen uteblir kan det ikke utelukkes at laksendene vil spise mer laksesmolt. 

Ansamlingen av ender i Tanamunningen har vært en årviss hendelse, men det er uvisst hvor lenge 

ansamlingen har vært så stor, kanskje bare de siste 200-300 årene.  

 

Men hva med marin fisk? I samme periode ble det også fanget 600 marine fisk i Tanamunningen (torsk, 

sei, lyr og sjøørret). Erfaring tilsier at det samles mye torsk utenfor munningen for å beite på silen i 

samme periode som smolten vandrer ut av Tanavassdraget. Det er registrert at torsken kan spise opp 

til 25% av utvandrende smolt utenfor andre vassdrag i Norge. Det ble imidlertid ikke funnet smolt i 

marin fisk fanget utenfor Tanamunningen. 

 

 
 

Figur 6: Figuren til venstre illustrerer antagelsen om at de store mengdene laksender som samles i 
Tanamunningen hver sommer spiser store mengder sil og smolt. Også torsken ble antatt å spise store mengder 
sil og betydelig mengder smolt utenfor munningen. Figuren ble justert etter undersøkelsene, og figuren til høyre 
illustrerer at hverken laksanda eller torsken spiser smolt, og at predasjon fra disse artene i munningen trolig har 
liten betydning på antall laks som kommer tilbake til Tanaelva. Kilde: Martin Svenning.  

 

Innspill fra salen:  

- Oppover Tanavassdraget er det behov for nye undersøkelser. Lokalbefolkningen mener at 

bestanden av ender har økt oppover vassdraget. En and spiser 500 gram fisk/døgn. Dersom den 

barer spiser smolt så tilsvarer det 50 smolt/døgn. 

- Økning i bestanden av laksand på grensestrekningen. På steder man for 30-40 år siden sjeldent så 

ei laksand, kan man i dag telle 10-15 familier på en strekning på 3-4 km i juni og frem til midt i juli. 

- Det er mye laksand å se i Holmesundområdet (Tanaelva over Tana bru), spesielt på høsten.   

- Tidligere hadde alle hagle i båten under fiske. Den som sluttet å ha hagle med i båten, var regnet 

som «tannlaus». Dette viser at det både var jakt etter mat og mål om å skyte ute anda.  
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- I oppveksten oppe ved Anárjohka sto mauseren (våpen) alltid klar ved vindusposten i tilfelle man 

skulle se ender med spisse nebb. Dette var forvaltning i «gamle dager».   

- Når man ved i Anárjohka skjøt ender, oppnådde man en skremselseffekt. Endene tok ikke sjansen 

på å komme tilbake.  

- En god start på et prosjekt kan være å registrere hvor mye laks- og silender det faktisk er i 

Tanavassdraget.  

- Når rypa blir hvit og laksen begynner å grave gytegroper, da kommer svanene. Med sin lange hals 

stikker de hodet og nebbet ned i grusen. Det er blitt observert desto flere svaner, spesielt på 

høsten. Det sies at svanene er gress-etere, men jeg mener det er påfallende at de samles her i den 

tida, og det bør undersøkes om de spiser rogn og ungfisk.  

 

Kommentar Martin: Predasjon fra laksand oppe i Tanavassdraget er ikke studert. Det er gjort studier i 

andre elver, blant annet Altaelva. I undersøkelsen til Kjell Moen (hovedoppgave, UiT), dominerte yngre 

lakseparr i dietten på seinsommeren og høsten. Selv om laksanda spiste mye lakseyngel ble det den 

gangen konkludert med at dette ikke gikk betydelig ut over smoltproduksjonen. NINA har i senere tid 

gjort nye undersøkelser, der de fant at laksanda i Altaelva spiste større lakseparr og pre-smolt. Ved 

modelleringen av mulig predasjon på pre-smolt i Altaelva, beregnet NINA at 200 ender kunne spise 

mellom 78 000-136 000 pre-smolt i løpet av en måned på forsommeren. Dette viser at effekten av 

predasjon fra laksender kan ha potensielt stor betydning, men det er fortsatt en utfordring å 

kvantifisere betydningen det har på produksjonen av laksesmolt. Det er imidlertid et interessant 

utgangspunkt for et prosjekt, som bør starte med å kartlegge utbredelsen og mengden laksender langs 

Tanavassdraget.   
 

Predasjon fra sel – steinkobbe og havert 
Basert på spørreundersøkelser og intervju synes haverten å være et betydelig problem for 

sjølaksefiskere, og steinkobbe er et tilsvarende problem for elvefiskere. Begge artene stjeler fisk i 

garnene til sjølaksefiskerne, men haverten ødelegger også brukene. I elva er det først og fremst 

steinkobben som stjeler fangsten. Man fikk om lag de samme svarene fra fiskerne i 1995 og 2014.  

Undersøkelser av dietten til haverten andre steder i Finnmark viser at de spiser mest steinbit, sei og 

torsk (fisk under 40 cm). Steinkobben spiser gjerne fisk som er enda mindre. Det er ikke gjennomført 

noen systematiske undersøkelser i Tanafjorden, men de få steinkobbene som er skutt i 

Tanamunningen hadde spist store mengder sil, og ingen av disse hadde spist laksesmolt.  

 

Innspill fra salen: 

- I sommer så jeg at selen (havert eller steinkobbe) jagde laks opp på sandbanken for så å følge etter. 

Jeg så det flere ganger på kvelden. Dette var oppe ved Rødberget.  

- Mener at selen har skremmeeffekt på laksen når den oppholder seg i Tanamunningen.  

- Vi er plaget med steinkobbe under sjølaksefisket, særlig i indre delen av Tanafjorden. Vi ser daglig 

at steinkobben er i sjølaksebrukene og henter seg laks. Oteren er verre i garnene enn steinkobben, 

og haverten er verst (ødelegger halve bruket).  

- Haverten spiser det som er tilgjengelig, også laks. Ikke riktig at den ikke spiser laks i alle størrelser. 

Jeg mener at haverten må være den største predatoren på tanalaks.  

- Det har vært registreringer av kobbe i Tanamunningen i regi av Havforskningsinstituttet (HI). 

Antallet som oppgis av forskerne stemmer ikke med det som observeres. Observert 95 steinkobber 

på et isflak, og telt 156 på en gang. Mindre enn 200 steinkobber er det ikke i Tanamunningen. 

- Siste data er mellom 50 og 150 kobber (data fra Havforskningsinstituttet).  
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- Jeg fisker torsk med garn rett utenfor munningen frem til laksen begynner å gå opp i elva. 

Steinkobbe får de ikke i garnene, men det hender at haverten går seg fast. Havert er en betydelig 

predator på stor fisk (som laks). Bestanden av havert er derimot ikke stor, kanskje fordi kystfiskerne 

skyter en betydelig mengde hvert år. Den er likevel en stor plage for kystfiskerne da den går seg 

fast i garn (torskefiske) og ødelegger bruket. Det er interessant at det kun er haverten som går 

etter stor fisk. Steinkobbe spiser mest liten fisk, sannsynligvis sil som du foreslår. Fellinga av 

haverten var et motiv for å bedre forholdet for fiske i fjorden, og vi opplever mindre skade på 

utstyr, færre opprevne torsk i garnene og mindre kveis i torsken. 

- Jeg deltok for noen år siden i et prosjekt i Tanafjorden der målet var å skyte ut en del av 

selbestanden i Tanafjorden, og utnytte selen som en ressurs. Vi så på dietten til haverten, og den 

spiste det som var tilgjengelig, også laks. Jeg anbefaler å lese prosjektrapporten.  

- Haverten gjør stor skade på laksebestanden. Det burde vektlegges å redusere bestanden av 

predatorer som gjør stor skade på laksebestanden. Det burde ha vært en øvre grense på hvor stor 

bestanden kan være, og det burde ha blitt opprettet skuddpremie. 

- Selen kan vandre langt oppover elvene. Det ble skutt havert helt oppe i Valjok. Før det hadde en 

fiskeforvalter i Vadsø uttalt at han skulle spise den selen som passerte Storfossen rå. Haverten 

hadde tom mage. 

 

Predasjon fra mink 
Minken er en fremmed art og den er svartelistet og det er jakttid hele året. Den er ansett som et stort 

problem for bakkehekkende fugler, men spiser også mye fisk. Den er et relativt nytt element i den 

norske naturen. Artsdatabanken opplyser at den ikke etablerte seg i Finnmark før på 1990-tallet, men 

noen av møtedeltakerne kommenterte at det har vært skutt mink ved Tanavassdraget i 1975. 

Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) gjennomførte en taksering av minkbestanden opp langs sideelva 

Lakšjohka (2016) med en trent hundeekvipasje. Det ble markert for mink for om lag hver annen 

kilometer, og det ble konkludert at sideelva har en «selvstendig» ynglende bestand av mink.  

 

 
Figur 7: En god mink er en død mink. Minken er en innført (opprinnelig amerikansk) art som har spredt seg til hele 
Norge etter å ha blitt brukt i pelsdyroppdrett. Den er svartelistet og er ansett som en trøbbelmaker, særlig med 
tanke på bakkelevende fugl, men den er også en effektiv fiskepredator. Kilde: Martin Svenning.  
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Innspill fra salen: 

- Når kom minken til Tanavassdraget? I 1975 ble det skutt 6 stykker på finsk side av Anárjohka.  

- Man bør fange mink og sprette magen og se hva den har spist. Fange mink før, under og/eller etter 

smoltutvandringen.  

- Kan være en god ide å begynne med uttak av mink i Lákšjohka.  

- I prosjektrapporten etter den første kartleggingen av minkbestanden langs Lákšjohka blir det 

oppgitt at minken er størrelsesselektiv i valget av byttefisk. Den «foretrekker» fisk på størrelsen til 

en smolt.  

- I bekkene utover langs Varangerfjorden er bekkørreten blitt borte. Oteren økte i antall etter 

fredningen, så kom minken. I dag er det ikke en eneste ørret igjen.  

- Minken er en mer effektiv jeger enn oteren. Det er vanskelig å undersøke mageinnholdet til minken 

da den gjemmer unna en god del fisk i stedet for å spise den (slik oteren gjør). På finsk side blir 

minkjegere betalt, og det fungerer. Er dette noe som også kan innføres i Norge?   

- Sett mye mink i Dunkrattelva. Bruker å henge ørret i treet, og skyter minken når den lokkes frem. 

- Oteren er også blitt tallrik oppover vassdraget, og den var ikke å se tidligere. Oterskinn var 

ettertraktet, så de var tidligere jaktet ned. 

 

 

Har predatorene noen effekt på tanalaksen? 
Vi vet at mange av fiskeartene i Tanavassdraget spiser laks (yngel, parr og/eller smolt), og at 

predasjonstrykket varierer fra vassdrag til vassdrag. Flere studier har vist at predatorer kan ha negativ 

effekt, men vi har svært liten kunnskap rundt omfanget av predasjon på tanalaksen. Med unntak av 

studiene utført på laksender og marin fisk i Tanamunningen, er det gjort svært få (eller ingen) 

systematiske studier på potensielle predatorer i Tanaelva. Desimering av predatorer er svært 

utfordrende og kan gi uønsket effekt.  

 

Predasjon vil ha størst betydning spesielt ved økning av antallet predatorer, og når predasjonen skjer 

i den delen av livssyklusen som er tetthetsuavhengig (slik som smoltstadiet). Predasjon vil også ha stor 

betydning når en laksebestand er i dårlig forfatning (som for eksempel Karasjohka og Iešjohka), der 

bestandene er langt ifra fullrekrutterte. Fysiske og klimatiske endringer i Tanavassdraget kan være med 

på å endre predasjonstrykket.  

 

Det er et par momenter som det er viktig å tenke på ved planlegging av et nytt prosjekt: 

- Vellykkede prosjekter både for kartlegging av effekter av predasjon, og ikke minst eventuelle tiltak 

med reduksjon i bestander av predatorer, krever god planlegging og en klar målsetning. 

- Det er ingen selvfølge at uttak av predatorer vil ha positiv effekt på lakseproduksjonen, og det er 

til og med flere eksempler på at man har endt opp med motsatt effekt. Et eksempel er forsøk på 

desimering av gjeddebestander.  

- Prosjekter bør i første omgang rette seg mot predasjon som foregår på de tetthetsuavhengige 

delene av livssyklusen til laksen.   

 


