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Figur 1. Parkerte elvebåter langs elvebredden i Tanaelva. Foto: Sonja Lydia Kimo Pedersen 
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Forord 

Denne oppgaven er avslutningen på min 3-årige bachelorgrad i naturforvalting ved Nord 

universitet, avd. Steinkjer. Jeg har vært heldig og hatt mange gode faglærere som jeg vil takke 

for gode og lærerike år på Steinkjer. Samt vil jeg også takke alle mine gode veiledere, som 

har hjulpet med min bacheloroppgave.  

Etter forslag fra Norsk institutt for naturforskning(NINA), skriver jeg oppgaven om 

redskapsutviklingen og fangstfordelingen i Tanavassdraget. Bakgrunnen for valget av 

oppgave å skrive, kommer av at jeg har jobbet i seks sesonger som elveoppsynsbetjent i den 

delen av Tanavassdraget som ligger i Tana kommune. Jeg har opparbeidet meg erfaring ved å 

jobbe både på norsk og finsk side av vassdraget, og hatt samtaler med befolkningen langs 

elvebreddene. Derfor valgte jeg en utdanning innen naturforvaltning. 

Jeg vil rette en stor takk til NINA, for at jeg fikk tildelt oppgaven og for at jeg fikk stor hjelp 

av forskerne; Tor Heggberget og Anders Foldvik. De har vært til stor hjelp under planlegging, 

opplæring av feltarbeid og bearbeiding av materialet. Jeg kunne ikke utført feltarbeidet uten 

mine kollegaer i elveoppsynet, og vil derfor sende en stor takk til Tanavassdragets 

Fiskeforvaltning og de ansatte der, samt Statens naturoppsyn (SNO) som bidro under 

feltarbeidet. Fylkesmannen i Finnmark må også takkes for å ha gitt meg økonomisk støtte fra 

Kjell Moens minnefond, for utføring av bacheloroppgaven. Rådgiver i Tanavassdragets 

Fiskeforvaltning, Narve Stubbråten Johansen må også takkes, etter å ha hjulpet med tilgangen 

til rådata til å kunne fullføre denne oppgaven. Oversetting av sammendrag til nordsamisk ble 

gjort av Juhán Niillas Wigelius. 

Det må også rettes en spesiell takk til min veileder ved Nord universitet, Stig Tronstad, som 

har hjulpet meg mye og alltid har vært tilgjengelig for veiledning underveis i skrivingen. 

 

 

 

 

 

Sonja Lydia Kimo Pedersen 

Smalfjord. 23.05.2018 

Figur 2. Under garnregistrening på Tanaelva.  

Foto: Anders Foldvik 
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Sammendrag 

I denne bacheloroppgaven er redskapsutvikling og fangstfordeling i Tanavassdraget sesongen 

2017 sammenlignet med lignende undersøkelser gjort i 2010 og 1984, med fokus på fangst av 

laks, Salmo salar. Tanavassdraget er et av de siste vassdragene i Norge hvor det fortsatt 

drives med tradisjonelt garnfiske. Garnfisket i Tanavassdraget er en gammel elvesamisk 

tradisjon som tidligere hadde få reguleringer, men som nå er strengere regulert med fisketider 

og redskapsreguleringer i en ny forvaltningsavtale mellom Norge og Finland som trådte i 

kraft før sesongen 2017. Fangsten av laks i vassdraget setter stadig nye bunnrekorder, 

sesongen 2017 intet unntak. Vi ser dermed at både antallet garnredskaper og fangsttall minker 

i hele vassdraget, mer i enkelte områder enn andre, og noen redskapertyper mer enn andre. 

Stengsel er den eldste av de tradisjonelle fastbundne redskapene i vassdraget nå, brukt så 

langt tilbake som på 1600-tallet. Denne typen redskap minker mer enn de andre redskapene. 

Fra registreringen i 1984 har antallet fastbundne redskaper sunket med 81 % fram til 2017. 

Den nye forvaltningsavtalen har trolig gitt en reduksjon i antall fastbundne redskaper, men 

ikke alene; vannføringen har delvis skylden for lavt antall fastbundne redskaper i sesongen 

2017. Dårlig rekruttering av ungdom til det tradisjonelle fisket forårsaker også reduksjon i 

antallet fastbundne redskaper. Siden 2001 har stangfangsten utgjort under halvparten av den 

norske fangsten, den utgjorde ca. 30 % av fangsten i 2016, mens i sesongen 2017 ble nesten 

60 % av fangsten tatt på stang. Den totale fangsten var likt fordelt mellom Norge og Finland i 

2017 etter at Finland har fanget mesteparten siden 2004. 
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Summary 

In this thesis fishing gear development and catch distribution in the River Tana during the 

2017 season is compared with similar studies done in 2010 and 1984, with the focus on 

salmon, Salmo salar. The River Tana is one of the last rivers in Norway where traditional net 

fishing still is done. The net fishing in the River Tana is an old river sami tradition that earlier 

had few regulations, which is now stricter regulated with fishing time and fishing gear 

regulations in an new management agreement between Norway and Finland which was 

implemented before the 2017 season. The catch of salmon has been declining the last years, 

2017 with no exception. The number of fishing nets and the catch declines in the entire river, 

more some places than others, and some gear types more than others. Weir is the oldest type 

of the traditional types of nets in the river now, used as far back as in the 1600’s. This type of 

net has a reduction in numbers more than the other types. The number of gillnets drops as 

well, but it increases in the total share of nets. From the registration in 1984 the number of 

nets has been reduced with 81 % of what existed back then. The new management agreement 

has given a reduction in number of nets, but not alone; big water flow and bad recruitment of 

youth into the traditional fisheries, as well the number of nets in the River Tana are causing a 

reduction. Since 2001, rod catches has been accounted for less than half of the catch on 

Norwegian side, it accounted about 30% of the catch in 2016, while it accounted for nearly 

60% of the rod catches in the 2017 season. The total catch was equally shared between 

Norway and Finland after Finland having caught the most of the two, since 2004.  
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Čoahkkáigeassu 

Dát bachelorbargu buohtastahttá bivdoneavvuid ovdáneami ja sálašjuogu Deanučázadagas 

2017:s sullasaš iskosiiguin mat dahkkojedje 2010:s ja 1984:s. Dás deattuhuvvo luossa, Salmo 

salar, ja bivdu mii dasa guoská. Deanučázadat lea okta dain maŋimuš čázadagain Norggas gos 

ain dán áigge lea árbevirolaš fierbmebivdu. Fierbmebivdu Deanučázadagas lea dološ 

johkasámi árbevierru mii ovdalis áigge ii baljo lean ráddjejuvvon, muhto mii otne lea čavgasit 

ráddjejuvvon guolástanáiggiid ja bivdoneavvuid ektui dan ođđa hálddašansoahpamušas mii 

dahkkui Norgga ja Suoma gaskka, ja mii bođii fápmui ovdal guolástanáigodaga 2017:s. 

Čázadaga luossasállašat bidjet duos dás ain vuolimus dási olahusaid, ja nu dáhpáhuvai 

maiddái 2017:s. Mii oaidnit maiddái ahte sihke fierbmebivdosiid lohku ja sálašlogut njidjet 

olles čázadagas, muhtun guovlluin eambbo go eará guovlluin, ja muhtun bivdoneavvut 

geahppánit eambbo go eará bivdoneavvut. Dán áigge lea buođđun dat boarrásamos 

árbevirolaš fierbmebivdovuohki čázadagas, ja dát bivdovuohki álggii jo 1600- logus. Dát 

bivdovuohki geahppána eanet go dat eará fierbmebivdovuogit. Registrerema rájes 1984:s lea 

fierbmebivdu geahppánan 81 %:in 2017 rádjai. Dat ođđa hálddašansoahpamuš lea navdimis 

geahpedan fierbmebivddu, muhto ii leat dušše soahpamuša dihtii ahte fierbmebivdu lea 

geahppánan; unnán čáhci deanus dagahii maid ahte eai lean ollu fierbmebivdosat čázadagas 

2017:s. Okta eará sivva dasa ahte leat unnán fierbmebivdosat lea dat ahte lea váttis rekrutteret 

nuoraid bivdit fierbmebivdosiiguin. 2001 rájes lea stággobivdosálaš leamaš vuollil beali 

obbalaš sállašis Norgga bealde, ja 2016:s dát oassi lei 30 %.  2017:s goddojedje measta 60 % 

buot luosain Norgga bealde stákkuin. 2004 rájes leat Suoma bealde juohke jagi goddon 

eambbo luosat go Norgga bealde, muhto 2017:s goddojedje seammá ollu luosat Norgga 

bealde go Suoma bealde. 
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1. Innledning  

1.1 Norges viktigste lakseelv 

Tanavassdraget er Norges viktigste vassdrag for den atlantiske laksen, Salmo salar L. Det 

spesielle med Tanavassdraget er at det er et grensevassdrag mellom Norge og Finland, hvor 

retten til laksefisket er delt mellom landene. Vassdraget har en lakseførende strekning på mer 

enn 1200 km, fordelt på mange små og store sideelver og bekker (Johansen, Erkinaro, 

Niemelä, Heggberget, Svenning, & Brørs, 2008) (figur 3 og 4). Det finnes inntil 30 

forskjellige stammer av laks med ulikt genetisk materiale som gyter, spredt i hele vassdraget 

(Svenning, et al., 2017). 

Tidligere utgjorde fangsten i Tanavassdraget halvparten av den totale fangsten av atlantisk 

laks i hele Norge, og 20 % av fangsten i Europa. Fangstene har alltid variert mye fra år til år. 

På det meste har fangsten vært på 250 tonn i 1975 og 2001, og på det minste har den vært på 

60 tonn i 2009. Fangstene har sunket drastisk de siste 10 årene. Tidligere har gjennomsnittet 

vært på 135 tonn, mens de siste ti årene på kun 75 tonn (Svenning, et al., 2017). 

På grunn av den store reduksjon av fangsten er det uenighet om hvordan forvaltningen skal 

styres, hva som er årsaken til reduksjon, og hvem som skal gjøre noe med det (Svenning, et 

al., 2017).  

 

Figur 3. Tanaelva med Samelandsbrua i bakgrunnen. Foto: Anders Foldvik 
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Figur 4. Tanavassdraget med sideelver. Grensen mellom Norge og Finland er markert stiplet. Kilde; 

Tanavassdragets Fiskeforvaltning  
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1.2 Målsetning 

Formålet med denne oppgaven er å kartlegge hvordan utviklingen av fisket med fastbundne 

redskaper i Tanavassdraget har vært fra 1984 fram til 2017, samt hvordan fangstfordelingen 

har vært på de forskjellige redskapstypene over årene. I 2017 trådte det i kraft en ny 

forvaltningsavtale, i vassdraget, mellom Norge og Finland. Denne avtalen inneholdt en rekke 

reguleringer i fisket i vassdraget. 

Med denne oppgaven ønsker jeg å se om den nye forvaltningsavtalen og de nye reguleringene 

får innvirkninger på 2017 sesongens antall redskap og fangstfordeling. Jeg vil også 

sammenligne mine data med antall redskap og fangstfordeling fra 2010 (Johnsen, 2010) og 

1984 (Solbakk, 2016). Derfor er målsetningen med denne oppgaven å sammenligne og 

dokumentere endringer i redskapsbruk og fangst det første året etter at den nye avtalen har 

trådt i kraft. 

Formålet med den nye forvaltningsavtalen i Tanavassdraget var å innføre føre-var-prinsippet 

for å redusere beskatningen på laksebestandene i Tanavassdraget. I flere år har den felles 

norsk-finske overvåknings- og forskningsgruppen i Tanavassdraget advart om at det drives et 

overfiske av noen av de 30 ulike laksebestandene (Anon, 2016). Det er derfor anbefalt å gjøre 

sterke begrensninger på utøvelsen av både stang- og garnfiske. 

Fordelingen av fangst på de ulike redskapene har variert fra år til år. Fangstfordelingen 

mellom Norge og Finland har ikke alltid vært lik, de siste årene har fangsten vært i Finlands 

favør. Fangstene gjort på stang har vært på ca. 45% av det totale fisket på begge sider, mens 

på bare finsk side har stangfangsten utgjort 75% av den finske fangsten. På norsk side har 

alltid garnfangsten dominert med 60-70% av fangsten. Fra 2005 har stangfangsten gjort av 

turistene utgjort 30-40% av totalfangsten, og 50% av stangfangsten i hele vassdraget inkludert 

sideelvene (Anon, 2016). I den finske kommunen Utsjok som utgjør den finske delen av 

vassdraget er turisme en av hovedinntektene i kommunen. De har lenge satset stort på turisme 

på elva og i utmarka, som ellers også har vært en suksess i Nord-Finland. 

Tidligere har det blitt solgt mellom 31 000 og 33 500 fiskedøgn på den finske siden, mens det 

har vært ca. 4 000 fiskedøgn på norsk side. I den nye forvaltningsavtalen mellom Norge og 

Finland har de fått en total kvote på antall fiskedøgn med stang på grensestrekningen på 22 

000 fiskedøgn likt fordelt mellom landene (Johansen N., 2018).  
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Med denne begrensingen i antall fiskedøgn tilgjengelig, vil reduksjonen utgjøre 2/3 av 

stangfisket som har vært på finsk side. Dette vil kunne føre til at en større del av 

laksebestanden vil ha muligheten til å overleve fram til gyting. Da vil laksebestanden få en 

raskere mulighet til økning, i tråd med den nye forvaltningsavtalen.  

Sesonglengden for stangfisket for lokale fiskere ble også redusert fra å starte 20. mai og 

avslutte 31. august, til å starte 1. juni og har flere forskjellige datoer for sesongavslutninger; 

20. august i Tanaelva og Anárjohka, og 10. august i de norske sideelvene. Fisket i 

Tanamunningen er utvidet fra å starte 15. juli til å starte 23. juni, den har fortsatt samme 

sesongavslutningen som er 31. august (gjelder sesongen 2017). Sesonglengden for tilreisende 

fiskere er også redusert med 10 døgn kortere fiske i starten og slutten av sesongen i forhold til 

sesonglengden for de lokale i Tanaelva og Anárjohka. Sideelvene har ulike startdatoer for 

tilreisende, men de avslutter 10 døgn før de lokale. Sesonglengden i Tanamunningen er det 

samme for de tilreisende som de lokale (Johansen N., 2018).  

Fisket med fastbundne redskaper er også begrenset i den nye overenskomsten. Fra 2017 ble 

det tillatt å kun ha et bruk av fastbundne redskaper per laksebreveier (de med retten til 

garnfiske), dette gjelder både i Norge og Finland. Tidligere har det vært tillatt med to bruk per 

laksebrev. Sesonglengden for drivgarnsfisket har tidligere vært fra 20. mai til 15. juni, fra 

2017 ble det tillatt fra 1. juni til 15. juni. Drivgarnsfisket er også redusert med antall døgn i 

uken fra tre døgn til to. Sesonglengden for stengsel var fra 20. mai til 31. august, men ble 

endret til 1. juni til 31. juli. Den har også en endring i antall døgn i uken (figur 5). 

Fisket med stågarn har samme sesonglengde som stengsel, men har annet antall fiskedøgn i 

uken (figur 5) (Johansen N., 2018). 
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Figur 5. Oversikt sesonglengde og antall døgn for fastbundne redskaper i Tanavassdraget. Stiplet linje 

viser fisket som er tillatt i to døgn, heltrukket linje viser fisket som er tillatt i tre døgn. Blå linje 

tilsvarer fisket med stengsel, mens rød linje tilsvarer stågarn. 

 

1.3 Fiskeredskaper og fisketider 

Tanavassdraget er en av de få vassdragene i Norge som fortsatt driver med tradisjonelt fiske 

med bundne redskaper. Retten til fiske med fastbundne redskaper i Tanavassdraget kalles 

laksebrev og er med bakgrunn i loven av 1888 og den Kongelige resolusjonen av 20. juni 

2014, i dag kalt Tanaloven. I henhold til § 4. Fiskeberettigete:  

” Den som avler minst 2 000 kg høy i året eller en tilsvarende mengde grovfôr av 

annet slag på grunn som vedkommende eier eller leier på åremål og bor i nærheten 

av, og som ligger mindre enn to kilometer fra elvebredden, har rett til å fiske etter alle 

fiskeslag og med alle tillatte fiskeredskaper i de lakseførende delene av 

Tanavassdraget. På finsk side av vassdraget er fiskerettigheten basert på 

eiendommens størrelse samt arvede rettigheter.” 1 

 

 

 

                                                 

 

1 https://lovdata.no/NL/lov/2014-06-20-51/§4  
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I Finland baseres retten til fisket på en annen måte, blant annet etter eiendommens størrelse og 

arvede rettigheter. Det som er felles for begge landene er at de fiskeberettigete er inndelt i 

fiskesoner med varierende størrelser (Johnsen, 2010).  

I Norge har vi i dag tre forskrifter som regulerer det norske fisket; en for de norske 

sideelvene, en for grensestrekningen, og en for den nedre norske delen av vassdraget 

(Johansen N., 2018). 

Det er generell ukefredning hvor alt fiske er forbudt fra søndag kl. 18 til mandag kl. 18, med 

unntak av munningssonen mellom Langnes og grensen mellom sjø og elv i perioden 23. juni 

til 31. august. 2 

De bundne redskapene som brukes i Tanavassdraget i dag er 

stengsel, stågarn(settegarn) og drivgarn. Det har eksistert flere 

fiskemetoder i Tanavassdraget, men de er enten utdødd eller blitt 

forbudt å utøve. Samisk ordliste til høyre viser noen samiske ord 

som brukes om fisket i vassdraget. 

Drivgarn er et redskap som brukes ved at garnet flyter aktivt ved siden av båten som garnet er 

festet i. Det er et enkelt og rett garn uten pose. Under drivingen kan det kun brukes én båt. 

Denne metoden er svært effektiv i lave vannstander, derfor brukes den kun på våren under 

flomføring, for at metoden ikke skal ta for store fangster av den viktige store hunnlaksen som 

kommer tidlig i sesongen (Solbakk, 2011). Dette fisket er derfor kun tillatt i perioden 1. juni 

til 15. juni, fra mandag kl. 18 til onsdag kl. 18. 3 

Stågarn er et enkelt og rett garn med flottør i den ene enden eller begge ender. Den kan også 

festes med stolpe i en ende, men det er ikke krokgarn i dette garnet. Denne typen redskap 

dominerer i Tanavassdraget, spesielt i de øvre deler av vassdraget (Solbakk, 2011). Dette 

redskapet er tillatt å bruke for fiske etter laks og sjøørret i perioden 1. juni til 31. juli. Fra 1. 

juni til 15. juli er fisket tillatt mellom mandag kl. 18 og onsdag kl. 18. Fra 16. juli til 31. juli 

er fisket med stågarn tillatt fra mandag kl. 18 til torsdag kl. 18 4 (Lovdata, 2014) (figur 5). 

 

 

                                                 

 

2 https://lovdata.no/FV/forskrift/2017-05-11-558/§5 
3 https://lovdata.no/FV/forskrift/2017-05-11-558/§10  
4 https://lovdata.no/FV/forskrift/2017-05-11-558/§12 

Samisk ordliste: 

Oaggun – stangfiske  

Buođđu – stengsel 

Njaŋggofierbmi - stågarn 

Golgadat – drivgarn 
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Stengsel er det eldste tradisjonelle garnfisket som vi har i vassdraget nå. Stengselet har 

tverrstengsel, ledegarn, ledestengsel og garnpose/krokgarn (figur 6). Stengsel blir tatt i bruk 

når den verste vårflommen er over. Det blir brukt trebukker eller stolper for å sette opp et 

stengsel (Solbakk, 2011). Fisketidene for stengsel er 1. juni til 31. juli. Fra 1. juni til 15. juni 

er fisket tillatt fra mandag kl. 18 til onsdag kl. 18. Fra 16. juni til 31. juli er fisket tillatt fra 

mandag kl. 18 til torsdag kl. 18 (figur 5). Når fisket ikke er tillatt skal tverrstengsel, 

ledestengsel og ledegarn være heist over vannflaten eller tatt på land. Krokgarnet skal være 

tatt på land.5  

Fisket med stang og handsnøre er tillatt fra 1. juni til 31. august for personer fast bosatt i Tana 

eller Karasjok kommuner, eller som bor langs lakseførende sideelver av Tanavassdraget i 

Kautokeino kommune. Med unntak av Tanamunningen hvor fisket starter 23. juni. For 

tilreisende fiskere er fisket tillatt fra 10. juni til 10. august, med unntak av Tanamunningen 6 

(Lovdata, 2014). 

 

 

 

                                                 

 

5 https://lovdata.no/FV/forskrift/2017-05-11-558/§11 
6 https://lovdata.no/FV/forskrift/2017-05-11-558/§6  

Figur 6. To forskjellige oppsett av stengsel. Kilde; Tanavassdragets fiskeforvaltning 
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1.4 Historikk 

Fisket med bundne redskaper i Tanavassdraget har en sterk tilknytning til den elvesamiske 

kulturen. Den har vært en viktig del av basisnæringen til befolkningen langs vassdraget, ved 

siden av landbruk og utnyttelse av andre naturressurser. Fisk fra elva ble brukt både som mat 

og som handelsvare. Garnfisket har gått i arv videre i familiene, hvor garnplassene i elva 

tilhørte de enkelte familiene. Bruken av stengsel i Tanavassdraget har lang historie, så langt 

tilbake som begynnelsen av 1600-tallet. Laksefisket og den samiske kulturen har sammen hatt 

stor betydning i elvedalene. Det finnes blant annet offersteder – sieidi, hvor det ble ofret 

fiskehoder og bein for god fiskelykke (Solbakk, 2011). Stengselet er den eldste av de 

fastbundne redskapene i vassdraget som vi fortsatt har i dag, mens stågarnet kom på 1940-

tallet (Johnsen, 2010). Fisket i Tanavassdraget har blitt drevet lokalt med individuelt og 

kollektivt fiske i familiene og bygdene, også på tvers av elva der det senere ble dannet en 

landegrense mellom Norge og Finland i 1751 (Falkegård, 2014). Figur 7 viser hvordan 

stengsel blir oppsatt på et tradisjonelt vis med trebukker, men stengselet på bildet har kun to 

trebukker.  

Fram til 1800-tallet fantes det ingen offisielle begrensinger på fisket, og elvesamene hadde 

råderett over fisket i elva. De hadde også retten til å kreve avgifter for fisket utført av 

tilreisende, blant annet av ”lakselorder”, som kom strømmende fra England for å fiske i 

Tanadalen fra midten av 1800-tallet. Engelskmennene innførte stangfisket med snelle til 

Tanavassdraget (Solbakk, 2007).  

I 1888 ble det vedtatt av Stortinget en lov for den norske delen av Tanavassdraget hvor 

laksefiskeretten ble knyttet til innehav av jordeiendom, denne loven ligner på Tanaloven som 

ble vedtatt i 2014 og som fortsatt gjelder i dag (Pedersen, 1986).  
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Figur 7. Stengsel satt opp på tradisjonelt vis med trebukker i tverrstengselet. Foto: Anders Foldvik 

 

Gjennom tidene har fiskeredskapene i Tanavassdraget gjennomgått flere reguleringer på antall 

fiskedøgn, maskevidde, trådtype, lengde og dybde. Dette av hensyn til de ulike 

laksebestandene i Tanavassdraget (Johnsen, 2010). 

I 2011 ble Tanavassdragets Fiskeforvaltning (TF) opprettet som et lokalt forvaltningsorgan 

slik at vassdraget skal forvaltes av befolkningen langs elven. TF består av 9 styremedlemmer, 

disse har en funksjonstid på fire år, og den følger kommunevalgperioden, leder og nestleder 

blir valgt av styremedlemmene. Oppgaven til TF er å organisere fisket, fiskeoppsynet og 

ansvaret for fiskekortsalget. Før TF ble opprettet var disse oppgavene tillagt statlige organer, 

men i 2011 ble dette overført til et lokalt organ. Fiskeoppsynet ble før 2011 organisert av de 

lokale lensmannskontorene (Tanavassdragets Fiskeforvaltning, 2015). 
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2. Områdebeskrivelse 

2.1 Vassdraget 

Tanavassdraget er et grensevassdrag mellom Norge og Finland, hvor elva har utspring fra 

Finnmarksvidda og områder i Finland, og renner ut i Tanafjorden. Vassdraget har et totalt 

nedbørsfelt på 16 386 km2, hvorav 70 % av dette ligger i Norge og dekker ¼ av arealet i 

Finnmark fylke (Johansen N., 2018). Djupålen i elva utgjør riksgrense mellom Norge og 

Finland fra øvre Anárjohka i Karasjok kommune og ned til Polmak i Tana kommune. 

Nedenfor samløpet av Kárášjohka og Anárjohka dannes hovedelva som heter Deatnu/Tana, 

hvor Deatnu betyr den store elva på nordsamisk.  

Vassdraget har mellom 30 og 35 lakseførende sideelver som munner ut i hovedelva. De 

største sideelvene er Anárjohka, Kárášjohka, Máskejohka og Iešjohka. Disse fire sideelvene 

har de lengste partiene med gyteforhold med stryk og lange stillegående partier, og de 

strekker seg langt innover Finnmarksvidda som er flat og har lite fallhøyde. De fleste av 

sideelvene som tilhører Tanavassdraget ligger i Norge, mens Anárjohka ligger på grensen 

mellom Norge og Finland.   

Hovedelva som starter fra sør i Karasjok kommune renner nordover og munner ut i 

Tanamunningen i Tana kommune. Det renner mange mindre sideelver ut i hovedelva som er 

bred, grunn og består for det meste av sandbunn (Johnsen, 2010). 

 

2.2 Vannføring 

Nedbørsmengden i nedbørsfeltet til Tanavassdraget er lav i forhold til resten av landet. 

Mesteparten av årsnedbøren faller i perioden juni-august, mens resten av året faller det meste 

som snø. Årsaken til at det er lav nedbørsmengde i dette nedbørsfeltet er at nedbøren som 

kommer med lavtrykkene fra Atlanterhavet faller ned langs med norskekysten før det når 

innlandet. Mengden og hyppigheten av nedbør har stor betydning for laksens oppgang. 

Regnperioder kommer i løpet av sommeren som kan forlenge vårflommen. Mengden nedbør 

hvert år har variert, men har likevel ikke hatt noen stor endring gjennomsnittlig i løpet av de 

siste 40 år (Niemelä, Hassinen, Muladal, Brørs, & Sandring, 2009). Figuren under (figur 8) 

viser median og flerårs persentiler for Polmak målestasjon i Tanavassdraget.  
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Figur 8. Vannføring (m3/s) oppgitt som døgngjennomsnitt ved Polmak målestasjon. Målt fra perioden 

1. april til 31. august. Den blå linjen viser flerårs 25-persentil, den røde linjen er medianen og den 

grønne linjen er flerårs 75-persentil. Kilde; Norges vassdrags- og energidirektorat 

 

Vinterisen på Tanaelva legger seg mellom midten av oktober og begynnelsen av januar. Dette 

varierer mellom strekningene i vassdraget etter hvordan strømmen er på stedet. Tykkelsen på 

isen varierer også mellom årene og strekningene. Det er langvarig frost sammen med et tynt 

snødekke som skaper de tykkeste isdekkene. Isgangen har stor betydning for selve elva og 

befolkningen rundt elva, og tidspunktet for isgangen har variert mellom slutten av april til 

slutten av mai. Tidligere har isgangen markert startet på fisket (Niemelä, Hassinen, Muladal, 

Brørs, & Sandring, 2009). 

Vannføringen og spesielt vårflommen påvirker elveløpet mye ved erosjon av bunnmaterialet. 

Spesielt de meandrerende elvene slik som Máskejohka og Buolbmátjohka graves det ut 

materiale i yttersvingene ved flomføring. Store isflak kan flytte større steiner i vassdraget 

mens det flyter nedover. Erosjon av is og høy vannføring langer også banker av sand og grus i 

vassdraget.  
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3. Metode og materiale 

3.1 Feltarbeid 

Hvilke strekninger som skulle registreres og til hvilke tidspunkt ble planlagt i samarbeid med 

Tor G. Heggberget og oppsynsleder Tonje K. Halvari i TF. Tidspunkt og strekninger for 

registrering ble valgt ut slik at resultatene for 2017 i størst mulig grad kan sammenlignes med 

tidligere undersøkelser, for eksempel (Johnsen, 2010). Nesten 390 km med vassdrag ble 

befart under denne registreringen (tabell 1). 

Tabell 1. Områdene hvor garnredskaper ble registrert (Johnsen, 2010). 

Område Lengde (km) 

Elveutløpet til Tana bru 36 

Tana bru til nedre Storfossen 34 

Nedre Storfossen til Levajok 68 

Levajok til elvesammenløpet 73 

Ohcejohka                   - 

Anárjohka (Elvesammenløpet til Helligskogen) 65 

Kárášjohka (Elvesammenløpet til Stuorragorži) 64 

Iešjohka (Skáidegeahči til Bahásguoika) 47 

Totalt 387 

 

Feltarbeidet ble utført i ukene 27 og 29, av elveoppsynsbetjentene i TF, betjenter fra SNO, 

samt elveoppsynet på finsk side av vassdraget. Feltarbeidet ble gjort med elvebåter kjørt med 

propell. Det ble brukt GPS av typen Garmin GPSmap 64s for å registrere koordinater til 

datapunktene, hvor hvert garn ble registrert og loggført med aktivt eller inaktivt (konstruksjon 

som var plassert ut i elva med stolper, men uten fiskende garn.), finsk eller norsk, stågarn eller 

stengsel, antall krokgarn i stengsel og navnet på fiskeren. En betjent kjørte båten, mens den 

andre noterte og GPS-registrerte garnene (figur 9).  

I uke 27 ble registreringsarbeidet utført i løpet av 3 døgn på strekninger som er helnorske og 

langs riksgrensen, fra mandag 3. juli etter kl. 18 til onsdag 5. juli kl. 17. Det ble også gjort en 

registrering torsdag 6. juli i den finske sideelven Ohcejohka.  
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3.2 Bearbeiding av data 

All data innsamlet med GPS ble lagt inn i Basecamp, og sortert etter strekningene.  

Alle loggførte notater er lagt inn i Excel med tabeller sortert med reg.nr. fra GPS, navnet på 

fiskeren, dato registrert strekning, elv/sideelv, kommune, hvem som utførte registreringen, 

nasjonalitet, type garn, antall joddu og fiskesone (vedlegg 2, 3 og 4). 

I denne oppgaven faller valget på å bruke registreringene fra uke 27 på grunn av at denne 

uken var mest representativ i forhold antall garn og typer garn på denne tiden av sesongen, i 

forhold til tidligere sesonger. Uke 29 hadde totalt færre antall garn, noe som er uvanlig i 

forhold til hva det bruker å være fra år til år, mye pga. den høye vannstanden sommeren 2017. 

Data med informasjon om vannføring er bestilt fra NVE for årene 1984, 2010 og 2017, fra 

deres målestasjon i Polmak. Rådata fra tidligere fangstrapporter levert av TF er brukt til å lage 

grafer (vedlegg 1). Figurene som viser grafer er laget i Excel. Kartet er laget i GIS-

programmet ArcMap med GPS registreringene fra feltarbeidet.  

Data fra registrering av fastbundne redskaper i 1984 ble utført av Ferman og Niemelä, dette 

materialet er ikke publisert i egen rapport, men rådata er blitt brukt i (Johnsen, 2010). Dette 

datamaterialet blir brukt i resultatene til å sammenligne med registreringene fra 2010 og 2017.  

 

 

Figur 9. Fastbundne redskaper ble registrert av oppsynsbetjenter med elvebåt i Tanavassdraget i 2017. 

Foto: Anders Foldvik 
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4. Resultater 

4.1 Vannføring 2017 

I sesongen 2017 var vannføringen i registreringsperioden høyere enn gjennomsnittet etter en 

lang vinter med mye snø (figur 10). Isgangen på elva ble veldig sent, og skjedde ikke før siste 

dagene av mai måned. Elveisen smeltet rolig og alt rant nedover som sørpe. Vannføringen var 

stor over hele sesongen, og vassdraget kom ikke ned til vanlig sommervannføring pga. 

snøsmelting i fjellet før slutten av juli, samtidig var myrene mettet av vann hele sesongen 

(Johansen N., 2018). Som vi ser i figur 10 var vannføringen varierende med høye topper, men 

er også gjennomsnittlig høyere enn medianen. 

Vannføringen i 2017 var også høy sammenlignet med vannføringen fra registreringsårene 

1984 og 2010. Registreringsperiodene for 2017 og 2010 har forskjellige vannføring pga. den 

høye vannføringen i 2017 (figur 10). For 2010 var vannføringen mer lik medianen, sammen 

med vannføringen i 1984. Vannføringen steg mye etter registreringsperioden i 2017, derfor 

var registreringen i uke 27 mer representativ enn registreringen som ble utført i uke 29. 

 

 

Figur 10. Hydrologiske data av vannføring (m3/s) målt ved Polmak målestasjon i sesongene med 

registrering. Blå linje angir vannføring for sesongen 2017, rød linje for 2010 og grønn for 1984. 

Oransje stiplet linje viser median for Polmak målestasjon, den tilsvarer gjennomsnittet regnet ut fra 

1983 – 2012. Kilde; Norges vassdrags- og energidirektorat 
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4.2 Fastbundne redskaper i 1984 

I 1984 ble det registrert totalt 697 fastbundne redskaper i Tanavassdraget (tabell 2). Denne 

registreringen ble gjort i første halvdel av juli. Da var fordelingen på antallet garn nesten likt 

mellom Norge og Finland. 350 var norskregistrerte, mens 347 var finskregistrerte. Av det 

totale antallet registrerte fastbundne redskaper, var 23 % norske stengsel, 28 % norske 

stågarn, 16 % finske stengsel og 33 % finske stågarn (Solbakk, 2016). I 1984 var det også mer 

utbredt med fastbundne redskaper i sideelvene. Iešjohka hadde totalt 32 registrerte fastbundne 

redskaper, hvorav 8 av disse var stengsel og 24 var stågarn. Det ble også registrert et stengsel 

i Ohcejohka, hvor det ellers var et stort antall stågarn med 107 bruk. Anárjohka som har både 

norske og fiske fastbundne redskaper hadde i 1984 11 stengsel, hvorav 9 av de var finske og 2 

norske. Stågarnene i Anárjohka var fordelt med 12 norske og 36 finske. Helnorske 

Kárášjohka hadde en fordeling med 9 stengsel og 28 stågarn. Denne registreringen ble utført 

av Ferman og Niemelä sesongen 1984 og ble ikke publisert i en egen rapport. Rådata fra 

Ferman og Niemelä er brukt i flere andre rapporter, blant annet; (Solbakk, 2016). 

 

Tabell 2. Antall og type fastbundne redskaper på strekningene fordelt mellom Norge og Finland i 

1984 (Solbakk, 2016) (Johnsen, 2010). 
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4.3 Fastbundne redskaper i 2010 

Under registreringen av fastbundne redskaper i 2010, ble det registrert totalt 222 norske- og 

finske stengsel og stågarn som var aktive i bruk i Tanavassdraget (tabell 3). Det ble også 

registrert 40 inaktive fastbundne redskaper, hvorav 13 stengsel og 27 stågarn. Av de totale 

222 fastbundne redskapene, var 159 av disse lokalisert i hovedelva (fra samløpet av 

Kárásjohka og Anárjohka ned til Tanamunningen). Fordelingen mellom Norge og Finland var 

nesten helt likt fordelt, med 108 (49 %) norskregistrerte og 114 (51 %) finskregistrerte. 

Andelen var fordelt med 20 % norske stengsel, 28 % norske stågarn, 10 % finske stengsel og 

42 % finske stågarn. Av sideelvene ble det kun registrert stengsel i Kárášjohka hvor det var 3 

stengsel, det var også 9 stågarn der i 2010. I sideelvene Anárjohka, Ohcejohka og Iešjohka ble 

det ikke registrert noen aktive stengsel, men 30 stågarn i Ohcejohka, 19 stågarn i Anárjohka 

og 2 stågarn i Iešjohka. Hovedtyngden av stengsel befant seg i hovedelva, spesielt på de tre 

strekningene nedenfor Levajok, på norsk side var det strekningen mellom Tana bru og nedre 

Storfossen hadde flest med 21 stengsel. På finsk side var det strekningen mellom nedre 

Storfossen og Levajok som hadde flest stengsel med 9 bruk (Johnsen, 2010).  

 

Tabell 3. Antall og type garn på strekningene fordelt mellom Norge og Finland i 2010. Tomme ruter 

er strekninger som er helnorske eller helfinske (Johnsen, 2010). 
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4.4 Fastbundne redskaper i 2017 

Under registreringen av fastbundne redskaper i uke 27, ble det registrert totalt 174 fastbundne 

redskaper av både aktive og inaktive redskap (tabell 4). Av disse 174, var 133 aktive under 

registreringen. Fordelingen mellom Norge og Finland blant de 133 aktive var 74 (56 %) 

norske og 59 (44 %) finske. Fordelingen av det totale antallet fastbundne redskaper registrert i 

Tanavassdraget i 2017 mellom norske og finske stengsel og stågarn hadde en slik fordeling; 

18 % norske stengsel, 38 % norske stågarn, 5 % finske stengsel og 39 % finske stågarn. 

Denne sesongen var Kárášjohka den eneste sideelven hvor det ble registrert noen stengsel 

med kun et stengsel og 9 stågarn. Ohcejohka og Anárjohka hadde kun stågarn, hvorav 

Ohcejohka hadde 16 stågarn, Anárjohka hadde et norsk stågarn og 5 finske stågarn, og 

Iešjohka hadde ingen registrerte fastbundne redskaper. 

Tabell 4. Antall og type garn på strekningene fordelt mellom Norge og Finland i 2017. Tomme ruter 

er strekninger som er helnorske eller helfinske. 

 

 

På kartet under ser vi den geografiske fordelingen mellom stengsel og stågarn. Her kan vi se 

at i øvre del av vassdraget er det bruken av stågarn som dominerer. Utbredelsen av stengsel er 

størst i hovedelva, hvor hovedtyngden av stengsel er på strekningen mellom Tana bru og 

nedre Storfossen med 14 aktive stengsel på norsk side. På finsk side er andelen stengsel størst 

på strekningen mellom Levajok og opp til elvesammenløpet med 5 aktive stengsel (tabell 4 og 

figur 11).  
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Figur 11.  Geografisk fordeling mellom de fastbundne redskapene. Kartografi: Sonja Lydia Kimo 

Pedersen 
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4.5 Sammenligninger redskapsutvikling 

Antallet aktive fastbundne redskaper i 1984 var på 697, i 2010 var tallet på 222, mens i 2017 

ble det registrert 133 aktive fastbundne redskaper. Reduksjonen av antall fastbundne 

redskaper i Tanavassdraget fra 1984 til 2017 er altså 81 %. Det finnes flere store endringer i 

bruken av fastbundne redskaper i perioden mellom 1984 og 2017. Av det totale fisket med 

fastbundne redskaper i Tanavassdraget er stengselsfisket på finsk side redusert fra å være 16 

% av det totale antallet registrerte fastbundne redskaper i 1984 til å være kun 5 % i 2017. 

Samtidig også på finsk side er andelen som fisker med stågarn økt fra 33 % i 1984 til 39 % i 

2017. På norsk side er ikke stengselsfisket redusert like mye som i Finland, den har gått ned 

fra 23 % til 18 %. Mens fisket med stågarn har økt fra 28 % til 38 %. I figur 12 ser vi at 

fargene som tilsvarer de enkelte typer redskap og nasjonalitet har endret seg fra 1984 til 2010 

og 2017. I 1984 var fargene i nesten like store andeler, mens i 2010 har andelene med stågarn 

(rød og lilla) blitt større enn stengsel (grønn og blå). I 2017 har den røde og lilla andelen blitt 

større, mens de andre har blitt mindre (figur 12).  

 

Figur 12. Fordeling av type garn i registreringsårene. 
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På figuren under (figur 13) ser vi reduksjonen i antallet fastbundne redskaper på strekningene. 

Der ser vi hvilke strekninger det tidligere har vært et høyere antall fastbundne redskaper, disse 

strekningene har fortsatt bruk av redskapene. I de tre øverste sideelvene med 

garnregistreringer; Iešjohka, Kárášjohka og Anárjohka har det ikke vært høyt antall 

fastbundne redskaper på strekningene i forhold til strekningene i hovedelva og Ohcejohka. I 

disse sideelvene ble det nesten ikke registrert noen fastbundne redskaper i sesongen 2017. Vi 

kan se at det var svært tett med fastbundne redskaper på strekningene mellom elveutløpet og 

Tana bru, samt fra Levajok til elvesammenløpet i 1984 i forhold til 2010 og 2017. Sideelven 

Ohcejohka har også hatt tett med stågarn spesielt i 1984.  

 

 

Figur 13. Fordelingen av antall fastbundne redskaper i registreringsårene på de ulike strekningene. 

Over hver stolpe står antallet fastbundne redskaper på strekningen for registreringsårene. 

 

 

 

 



27 

Prosentreduksjonen av antall garn på de forskjellige strekningene er store ved sammenligning 

mellom 1984 og 2017. Slik vi ser i figuren under (figur 14) er garnfisket i Iešjohka 100% 

redusert fra 32 stågarn i 1984 til ingen bruk i 2017. Strekningen mellom Tana bru og nedre 

Storfossen er den som har minst reduksjon i perioden fra 1984 til 2017, hvor reduksjonen på 

antall fastbundne redskaper er på 55 % fra 1984 til 2017. Kárášjohka er den sideelven som har 

minst reduksjon med ca. 76 % reduksjon fra 1984. 6 av de 8 strekningene med registrering har 

reduksjon på over 80 %. Den totale reduksjon av antallet fastbundne redskaper er på 81 % fra 

1984 til 2017. 

 

 

Figur 14. Reduksjon av antall stengsel og stågarn på strekningene utregnet fra 1984 til 2017. 
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4.6 Fangstfordeling 

Fangstfordeling mellom redskapene har variert i perioden 1984 – 2017, spesielt i 2017 (figur 

15). Fangstene med stang har utgjort under halvparten av den norske fangsten i perioden fra 

2001 fram til 2017, men i 2017 ble nesten 60 % av den norske fangsten tatt med stang. Året 

før den nye forvaltningsavtalen trådte i kraft utgjorde den norske stangfangsten litt over 30 %. 

Av den totale norske fangsten har andelen fangst gjort med stågarn økt over årene. 

Fangstandelen med stengsel var liten i 2017, men i årene før har andelen fangst gjort med 

stengsel vært stor etter år 2000. Fangstene med drivgarn på norsk side har variert gjennom 

hele perioden fra år til år uten å vise noen gjennomsnittlig økning eller minking. 2016 hadde 

stor fangst av laks på fisket med drivgarn på 9999 kg laks, hvor det var tillatt å fiske med 

drivgarn i 11 døgn. I 2017 etter at den nye forvaltningsavtalen trådte i kraft ga drivgarnsfisket 

en fangst på 3910 kg, hvor det var tillatt å fiske med drivgarn i 4 døgn. Figuren under (figur 

15) viser også fangst fra fiske med not. Notfiske ble forbudt i den nye avtalen som trådte i 

kraft før 2017 sesongen. Fangstene med not var svært små de siste årene med omtrent ingen 

fangst etter 2007 med unntak av 8 laks i 2010. 

 

 

Figur 15. Fangstfordeling på de ulike redskapene i perioden 1984 – 2017 av norsk fangst. De nederste 

blå søylene oppgir fangst gjort på stang. De røde søylene er fangst på stengsel, grønne søyler er 

stågarn, lilla er drivgarn og den lyse blå fargen øverst er de tidligere fangstene på notfiske. I 1987 ble 

det ikke gjort redskapsfordeling på fangsten, derfor mangler dette tallet.  
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Totalfangsten av laks i Tanavassdraget har gått i bølgedaler gjennom tidene ved naturlige 

svingninger. Etter 1984 har det vært toppår i 1992 og 2001, hvor sesongen 2001 hadde en 

totalfangst på 248 574 kg laks. Oppturene i fangsttallet har brukt å komme med jevne 8-9 års 

mellomrom, derfor var det ventet et toppår rundt 2009-2011, men toppårene har latt seg vente 

på seg etter toppåret 2001. Sesongen 2017 ga en rekordlav totalfangst på 60 957 kg laks (figur 

16). I 1984 var elvefangsten av laks i Tanavassdraget i overkant av 130 tonn laks, og hvis 

fangsten settes sammen med den estimerte vekten av laks fra Tanavassdraget som ble fanget i 

sjøen, er det ikke usannsynlig at det ble fanget rundt 600 tonn med laks tilhørende 

Tanavassdraget det året (Svenning, et al., 2017). 

 

 

 

Figur 16. Total norsk og finsk fangst av laks i Tanavassdraget i perioden 1984 – 2017. Tallene på 

venstre side oppgir kilo laks. Den sorte trendlinjen viser glidende gjennomsnitt for perioden. 
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Fangstfordelingen mellom Norge og Finland har hatt en norsk dominasjon fram til 2004. I 

2004 var for første gang den finske fangsten større enn den norske. Etter dette har den finske 

fangsten tatt størst andel av fangsten fram til sesongen 2017 hvor fangsten igjen var likt 

fordelt mellom landene. 30 391 kg (49,85 %) laks ble tatt på finsk side og 30 566 laks kg 

(50,15 %) ble tatt på norsk side i sesongen 2017. Den totale fangsten var på 60 957 kg laks. 

Året før avtalen trådte i kraft ble det tatt 47 455 kg (56,3 %) laks på finsk side og 36 841 kg 

(43,7 %) på norsk side. 2016 sesongen ga en total fangst på 84 296 kg laks. 70 % av 

nedbørsfeltet ligger i Norge, og de aller fleste sideelver med godt egnede gyteforhold ligger 

på norsk jord (figur 17). 

 

 

Figur 17. Fangstfordeling i mellom Norge og Finland. Tallene fra norsk side i 1987 mangler, derfor er 

tallene fra finsk side fjernet.  
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5. Diskusjon 

Den nye forvaltningsavtalen mellom Norge og Finland kan trolig ha ført til reduksjon i 

antallet fastbundne redskaper i Tanavassdraget med sine reguleringer på antall tillatte 

fiskedøgn på de ulike brukene, tillatte bruk per husstand og tillatte redskaper i bruket. Den 

nye forvaltningsavtalen kan gi en positiv utvikling for laksebestanden i Tanavassdraget i 

årene framover ved at trykket på laksebestanden blir mindre. Fangstfordelingen på redskapene 

for 2017 hadde også store endringer fra årene før den nye avtalen trådte i kraft (figur 15).  

Antallet fastbundne redskaper har minket fra registreringene i startet i 1984 og frem til 2017. I 

sesongen 1984 ble det registrert 697 aktive fastbundne redskaper, og i sesongen 2010 ble det 

registrert 222 aktive fastbundne redskaper. I 2017 ble det kun registrert 133 aktive fastbundne 

redskaper, som utgjør en reduksjon på 40,1 % fra antallet i 2010, og tilsvarende reduksjon på 

81 % fra antallet i 1984. Det er mange faktorer som er med på å avgjøre antallet fastbundne 

redskaper og fangsttallet; strengere offisielle begrensinger, dårlig rekruttering av fiskere, 

geologiske forandringer i vassdraget, fiskere som fisker mindre med hensyn til bestanden, 

osv. Om disse årsakene er reelle er vanskelig å få bekreftet, men vår erfaring langs 

Tanavassdraget forteller om en slik utvikling. Offisielle begrensinger er innført pga. 

nedgangen i fangst og gytebestandsmål som ikke blir oppnådd, og da er forvaltningen 

forpliktet til å ivareta laksebestanden dersom naturvitenskapelig forskning tyder på dette.  

Selv om reduksjon av antall fastbundne redskaper er usedvanlig høy for sesongen 2017 ser vi 

likevel en gradvis reduksjon i redskapene fra 1984 til 2017. Spesielt antallet stengsel har 

sunket mye. Under registreringen i 1984 var det 115 finske stengsel i vassdraget, som tilsvarte 

16 % av de totalt registrerte fastbundne i hele vassdraget. I 2010 ble det registrert 22 finske 

stengsel, 10 % av totalen det året. Mens i 2017 ble det registrert kun 7 finske stengsel, som 

tilsvarer 5 % av de registrerte fastbundne redskapene dette året. De norske stengselene har 

gått ned fra 158 (23 %) i 1984, til 45 (20 %) i 2010, og til 24 (18 %) i 2017. Altså både 

antallet stengsel synker og andelen av de totalt registrerte redskapene.  

Antallet finske stågarn har også sunket fra 232 (33 %) i 1984 til 92 (42 %) i 2010, og ned til 

52 (39 %) i 2017. Fra 192 norske stågarn i 1984 (28 %), til 62 i 2010 (28 %), og til 50 

registrerte norske stågarn i 2017 (38 %). Både norske og finske stågarn har også sunket i 

antallet, men økt i andel av det totale antallet registrerte fastbundne redskaper. 

Dårlig rekruttering av ungdom som ønsker å lære seg å sette fastbundne redskaper kan være 

en mulig årsak til nedgangen i antall fastbundne redskap, dette gjelder spesielt stengselsfiske. 
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Det observeres svært få ungdommer som fisker med stengsler og stågarn etter laksen. Derfor 

kan denne elvesamiske tradisjonen forsvinne ved at færre kan kunnskapen ved å sette ut et 

laksestengsel (egne observasjoner). Dette fører til en økende gjennomsnittsalder på de som 

fisker med fastbundne redskaper i vassdraget. 

Ved samtaler med fiskere som fisker med drivgarn, stågarn og stengsel forteller flere om at 

deres garnplasser er ødelagte ved at djupålen har endret seg eller at nye sand- eller grusbanker 

har forsvunnet eller kommet til. Noen fiskere forteller også at de fisker mindre med bundne 

redskaper pga. lavere laksebestand, de tar kun det de selv trenger til eget bruk. (egne 

observasjoner). Tidligere hadde villaksen en mye større økonomisk betydning for elvedalens 

befolkning. Med en stor laksebestand og høy kilopris var laksen en viktig biinntekt for 

husholdningen, og samt en viktig ressurs som mat. Etter at oppdrettsnæringen kom på 

markedet på 80-tallet med billigere laks gikk prisen på villaks ned (Johnsen, 2010). 

En spesiell årsak for redusert antall fastbundne redskaper i 2017 kan være den høye 

vannføringen. Vannføringen i vassdraget har stor betydning for effektiviteten av fisket. Først i 

sesongen starter drivgarnsfisket. Tidlig isgang bruker å gi god fangst for drivgarnsfisket. 

Fangstene på dette fisket har variert hele perioden fra 1984 til 2017 uten at fangsten har hatt 

en synlig synkende reduksjon gjennom årene. Sesongen 2017 hadde en veldig sen isgang og 

det var kun tillatt å fiske med drivgarn i 4 døgn, fangsten ble på 3910 kg laks på 

drivgarnsfisket, som var en tredjedel av fangsten fra året før avtalen trådte i kraft, hvorav 

fangsten var på 9999 kg laks fisket på 11 tillatte døgn. 

Under registreringen av de fastbundne redskapene i sesongen 2017 var 41 (24 %) av 

redskapene inaktive. Dette kan skyldes flere årsaker; hvilken tid på døgnet registreringen ble 

gjennomført, fiskere kan ha avsluttet eller ikke begynt fisket for denne uken, eller pga. dårlig 

effektivitet ved høyt vannstandsnivå.  

En rekke garnfiskere lot være å sette ut fastbundne redskaper i sesongen 2017 pga. den store 

vannføringen som var høyere enn gjennomsnittet gjennom hele sesongen. Fisket med 

fastbundne redskaper blir mindre effektivt når elva breier seg ut og det kommer en del 

uønskede objekter i garnet. Det blir også vanskeligere å plassere et stengsel eller stågarn på 

godt egnede plasser når vannstandsnivået ikke når den gjennomsnittlige sommervannstanden. 

Stangfisket med båt hadde gode fangstresultater i denne vannføringen, mens ved stangfisket 

fra land var det vanskelig å nå fram til de beste fiskeplassene. Under registreringen ble det 

observert flere båtfiskere som dro laks om bord i båten, en del mer enn hva en har vært vant 
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til de siste sesongene (egne observasjoner). Det drives mye turisme på finsk side hvor det 

leies ut elvebåter og roere, betydelig mer enn på norsk side av elva. Sportsfisket har lenge 

vært mye større på den finske siden av vassdraget hvor turismen går godt, men flere finske 

turister kjøper også fiskekort på norsk side av elva hvor det er flere ledige fiskekort og 

fiskeplasser. 

Med tidligere salg av fiskedøgn på norsk side på rundt 4 000 kort, økte salget av døgnkort opp 

til 6 369 døgn i 2017. Dette kan være en konsekvens av reduksjon av antallet døgnkort på 

finsk side, derfor har flere kjøpt kort på norsk side. Den nye forvaltningsavtalen kom med en 

begrensning på 22 000 kort fordelt mellom Norge og Finland, tidligere ble det solgt rundt 33 

000 kort bare på finsk side av vassdraget (Johansen N., 2018). Denne sesongen ble fangsten 

fordelt likt mellom Norge og Finland. Tidligere har mer enn halvparten av fangsten blitt tatt 

fra finsk side helt siden 2004. 

Det finnes fangststatistikk fra Tanavassdraget tilbake til 1972, men fangstrapporteringen har 

noe usikkerhet, spesielt i den første delen av perioden fra 1972. I Norge har det vært 

obligatorisk å oppgi fangstrapport i mange år allerede, men det er fortsatt problemer med å få 

fangstrapport fra alle fiskerne. Det har vært tradisjon for å ikke skryte av fangsten, for en skal 

ikke gjøre naboen misunnelig, derfor er det fortsatt vanskelig å få fangstrapport fra noen. 

Derfor blir fangsten estimert av Morten Falkegård, for å få mest mulig representativ 

fangststatistikk. Falkegård er medlem av overvåknings- og forskningsgruppa i 

Tanavassdraget. I sesongen 2017 var det første gang obligatorisk å oppgi fangst av laks og 

sjøørret på finsk side av vassdraget (Johansen N., 2018). 

Sesongen 2017 ga rekordlav fangst siden starten av fangststatistikken begynte i 1972 med en 

totalfangst på 60 957 kg laks. Siden starten av 2000-tallet har fangsttallet sunket for hvert år. I 

Finnmark er det kun Tanavassdraget, Altaelva og Neidenelva som har lokal forvaltning, de 

andre lakseelvene er forvaltet av Finnmarkseiendommen (Fefo) som gir ansvaret videre til 

jeger- og fiskeforeninger. Lakseelvene forvaltet av Fefo har økt sine fangsttall betydelig de 

siste årene, og disse lakseelvene er utsatt for omtrent det samme predatortrykket som laksen i 

Tanavassdraget. Flere av Fefo-elvene har satt rekorder i antall og vekt i sesongen 2017, til 

tross for den store vannstanden (Christensen, 2018). 

Pukkellaksen (Oncorhynchus gorbuscha), også kalt russelaks, satt sitt preg på fisket i 

Tanavassdraget sesongen 2017. Pukkellaksen har alltid vært tilstede i Tanavassdraget pga. 

dens nære beliggenhet til Kolahalvøya i Russland hvor pukkellaksen tidligere ble utsatt på 60- 
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og 70-tallet (Thorstad, Forseth, & Fiske, 2017). Men i sesongen 2017 var mengden 

pukkellaks betydelig større i Tanavassdraget enn hva det bruker å være, og den ble registrert i 

elver sørover langs norskekysten. Mengden pukkellaks som gikk opp i vassdraget i sesongen 

kan ha påvirket fisket i 2017 sesongen (Johansen N., 2018). 

Predatortrykket har vært diskutert som en mulig årsak til reduksjon i laksebestanden. Mink, 

laksand, gjedde og kobbe har fått mye skyld og det er brukt mye tid og ressurser for å 

undersøke om de nærer seg av laks. Hypotesene om gjedde, laksand og kobbe er omtrent 

avskrevet som laksespisere gjennom flere undersøkelser i og rundt Tanavassdraget (Svenning, 

et al., 2017). De andre vassdragene i Finnmark er også like utsatt for disse predatorene.  

Reduksjon på antallet fastbundne redskaper fra 1984 til 2017 er på 81 %. Fra 1984 hvor det 

eksisterte 697 fastbundne redskaper i Tanavassdraget, ble nylongarn vanlig i de fastbundne 

redskapene, de er betydelig sterkere enn hamp og bomullstrådgarn og mindre synlig i vannet. 

Det er veldig få som fisker med trestolper i stengselene sine nå lenger, for det er lettere å 

benytte jernstolper etter at de er blitt mer vanlig og tilgjengelig. Bruk av jernstolper gjør at 

man kan fiske i områder av elva som tidligere var utilgjengelig. Dette øker effektiviteten for 

de som fortsatt er aktive fiskere i vassdraget. 

Tidligere har det vært tettere med fastbundne redskaper i fiskesonene når det var flere fiskere 

som brukte fastbundne redskaper, slik at antallet laks som gikk opp elva måtte fordeles på 

mange flere bruk. Nå er det langt færre bruk per sone, slik at konkurransen om den laksen 

som går opp blir mindre mellom brukene. Også når det blir færre bruk i sonene, vil de som 

fortsatt drifter, fiske på de best egnede plassene. Det kan da oppfattes som at det fortsatt er 

mye laks i vassdraget. 

Feilkilder : 

• Vannføringen i sesongen 2017 var høyere enn median og vannføringen som var under 

de tidligere registreringene. Slik høy vannføring påvirker antallet fastbundne 

redskaper ved at færre fiskere setter bruk pga. sannsynligheten for fangst er mindre og 

det kommer mer uønskede objekter i bruket.  

• Været kan ha påvirket antallet faststående bruk som var satt ut det første døgnet med 

registrering. Det hadde vært nedbør i timene like før registreringen begynte. Noen kan 

vente med å sette ut bruket pga. nedbør.  
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Vedlegg 

Vedlegg 1 

Tabell 5. Fangstfordeling i Tanavassdraget på norske redskaper og fordeling mellom garn- og 

stangfiske. 
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Vedlegg 2 

Tabell 6. Garnregistrering i Tana uke 27. 
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Vedlegg 3 

Tabell 7. Garnregistrering i Tana og Ohcejohka i uke 27. 
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Vedlegg 4 

Tabell 8. Garnregistrering i Karasjok uke 27. 
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