
Folkemøte 29. og 30. januar 218, Predasjon på Tanalaksen, Martin 

Svenning (NINA)  
 

1) Hvordan påvirker høy vannstand på predasjon på smolt?  

Svar: Ulike klimatiske forhold påvirker predasjonen. Det er rimelig å anta at høy vannstand og uklart 

vann er til fordel for laksesmolt. Synet er viktig for flere predatorer, og uklart vann kan skjerme smolten 

som er på vei ned elva.  

 

2) Har isgang noe å si på hvor mye predasjon på laks? 

Svar: Vannmengde har noe å si, men temperaturen er viktigst. Mye vann, skittent vann = kamuflasje 

fra predatorer. Sunn god elv med masse plass = mye smolt/yngel = stor konkurranse. De sterkeste som 

vinner, og naturlig død (på grunn av konkurranse om mat, plass etc.). 

 

3) Lakseyngelen vandrer opp i bekker for å overleve. Stikkrenner er et vandringshinder som gjør at 

yngelen ikke får utnyttet alle de strekningene de tidligere kunne vandre opp i.  

Svar: Det har vært flere prosjekt på dette de siste tiårene. Statens vegvesen jobber kontinuerlig med 

problematikken. For tiden pågår det et EU finansiert prosjekt i Tanadalen der TF og Tana- og Karasjok 

kommune er deltakere. To stikkrenner skal utbedres, henholdsvis i Lišmajohka og Vuohppejohka 

(Polmak). I prosjektet skal man også kartlegge hvorvidt tidligere utbedrede stikkrenner fungerer, og 

man skal gjøre en ny vurdering av stikkrenner som ble vurdert tidlig på 2000-tallet. Status er for øvrig 

at det de stikkrennene på statlige og fylkesveiene er kartlagt, og de siste årene er også stikkrennene til 

de kommunale veiene i Tana og Karasjok vurdert.     

 

4) Veldig interessant å høre dine framlegg. Fra TF og LBT sin side har vi tidligere framhevet at 

predasjon kan ha en negativ effekt på laksebestanden. I rapporten fra FOU- gruppa avvises 

predasjon som mulig dødelighetsfaktor. Den tradisjonelle predatorforvaltningen har blitt 

fullstendig kriminalisert gjennom fredning av oter, opprettelsen av Tanamunningen 

naturreservat, strengere fiskeregler og forbud på vår-jakt på ender. Kan ikke sum-virkningene 

av det at man har kriminalisert den gamle predatorforvaltningen påvirke status på 

laksebestandene? 

Svar: Det er ikke mulig å vite hvilke effekter den tradisjonelle predatorforvaltningen hadde på 

laksebestandene. Laksen er utsatt for predasjon gjennom hele livssyklusen, og det er eksempler på at 

predatorkontroll har hatt liten eller til og med negativ effekt. Videre er det viktig å skille på når i 

livssyklusen predasjonen skjer. Ved gode gytebestander vil det være et naturlig overskudd av ungfisk, 

og predasjon vil gjerne ikke gi noen negativ effekt. Dersom bestandene av andre årsaker allerede er 

tynne, er det større sannsynlighet at predasjon kan ha større betydning. Dersom predasjonen skjer på 

smoltstadiet vil dette trolig ha en mye større effekt på antall laks som kommer tilbake. Økt antall 

gjedder eller ørret som beiter på smolt vil gjerne føre til at færre smolt når havet, noe som kan 

resultere i et mindre overskudd å høste av.      

 

5) Vi ønsker at FOU-gruppa skal forske på predasjon. 

Svar: Dette er i utgangspunktet ikke rollen til FOU-gruppa. De skal først og fremst vurdere om det står 

nok gytelaks på elva til at de ulike laksebestandene når sitt gytebestandsmål. 

 



6) Vi føler at NINA har fått enerett på å definere forskningen på laksen i vassdraget, og det er ikke 

plass til den lokale kunnskapen. 

Svar: Det er fritt frem for andre forskermiljø å gjennomføre prosjekter. Den lokale forvaltningen bør 

legge til rette og søke samarbeid med forskermiljø. Det er en stor konkurranse om forskningsmidler, 

og selv om man har gode prosjekter på gang, skal det mye til for å nå frem i konkurransen. Nå er det 

satt av midler til prosjekt som går på predasjon på Tanalaksen. Dette er en gylden mulighet å få ny 

kunnskap på bordet, men dette forutsetter som tidligere nevnt god planlegging og klare mål. Det 

stemmer ikke at NINA ikke er interessert i å studere predasjon på laksen i Tana. Det var jo et prosjekt 

ledet av NINA som undersøkte predasjonen i Tanamunningen blant annet. Vi ser mulighet for å designe 

et prosjekt nå, og ser selvsagt nødvendigheten og fordelen av å gjennomføre et slikt prosjekt i nært 

samarbeid med lokale aktører, blant andre TF.     

 

7) Blir det gitt bevilging av penger til forvaltning?  

Svar: Det bevilges penger til å telle laks. Det er utfordring å kvantifisere, spesielt i Tanavassdraget som 

er så stort. Det er satt av mer midler til laksetelling i år, og nå vil man få et bedre grunnlag å vurdere 

størrelsen på laksebestanden. For sommeren er det planlagt å gjennomføre telling med sonar både i 

Tanaelva ved Polmakholmen, i Anárjohka og i Kárášjohka. Dessuten skal man fortsette videotellingen 

i Lákšjohka og Utsjoki.  

 

 


