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Forslag til ny avtale mellom Norge og Finland om fisket
Tanavassdraget høringsinnspill
Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) viser til brev av 30.06.2016 fra Klima- og
Miljødepartementet vedrørende høring på ny avtale mellom Norge og Finland
om fisket i Tanavassdraget (deres ref.: 12/4407-).
Det vises også til avtale med departementet om å kunne sende inn høringssvar
noe etter høringsfristen.
Generelt
NJFF støtter forslaget til avtale de intensjoner som der fremkommer slik det
foreligger, men har noen generelle kommentarer til foreslåtte fiskeregler.
Som det beskrives i høringsbrevet er Tanavassdraget historisk sett av verdens
mest produserende laksevassdrag. Det er også ett av de få vassdrag der
overbeskatning mest sannsynlig er hovedforklaringen til den negative
bestandsutviklingen en over tid har sett.
Beskatningen av de om lag 30 unike laksebestandene i Tanavassdaget skjer dels
i fjorden/kysten (hovedsakelig med faststående redskap), dels med faststående
og drivende tradisjonell redskap i elv og dels gjennom sportsfiske i hoved- og
sidevassdrag.
Sterk regulering av kun deler av dette fisket vil logisk sett kunne øke fangsten i
gjenværende fiskerier. NJFF mener derfor det er viktig å ha en helhetlig
tilnærming i de reguleringer en foretar seg slik at totalgevinsten blir den
ønskede reduksjonen i totalbeskatningen en søker. Det er også avgjørende at
de truede enkeltbestandene i ulike sidevassdrag får den nødvendige
beskyttelsen som kreves for gjenoppbygging. NJFF håper dette er tilfelle med
de foreslåtte fiskereglene. Dersom det viser seg at dette ikke er tilfelle håper
NJFF de faglige vurderinger som er gjort, og som må gjøres i årene fremover
sikrer at dette skjer uten at enkeltgrupper i for stor grad «diskrimineres».

Vassdraget er så stort at en bør ha alle muligheter til å kombinere tradisjonelt
fiske med et sportsfiske som danner grunnlag for rekreasjon og lokale inntekter
fra dette både i Norge og Finland, selvsagt innenfor rammen av det som vil
sikre en nødvendig ivaretakelse av bestandene i vassdraget.
Tanavassdraget er spesielt i norsk sammenheng, men NJFF mener likevel
prinsipielt det er uheldig at en i så stor grad skiller mellom ulike grupper
sportsfiskere. NJFF mener som et minimum det bør være lik fisketid og
redskapsregler for lokale og tilreisende strandfiskere (sammenfallende med
innspill fra NJFF-Finnmark).
Avtalens bestemmelse om lik fordeling av et totalt antall fiskedøgn og forslaget
om totalt 22.000 fiskedøgn (båt- + strandfiske) vil primært ramme sportsfisket
på finsk side av vassdraget, men vil formodentlig gjennom det øke andelen
finske sportsfiskere på norsk side. Hvordan dette slår ut over tid vites ikke. NJFF
tar ikke stilling til om en slik fordeling er rimelig, men det er i hvert fall rimelig å
forvente at den vil redusere fangsten på finsk side vesentlig - med mindre det
resulterer i vesentlig økte fangster i andre redskap der (eller i sportsfisket på
motsatt side).
NJFF har i samarbeid med Finlands Fritidsfiskares Centralförbund foreslått at en
i Tana fastsetter kvoter for sportsfiskerne. Dette er ikke lagt inn i foreslåtte
fiskeregler, men det åpnes slik vi forstår det for muligheten for dette og andre
reguleringstiltak etter faglige vurderinger i årene fremover.
Avslutningsvis
Ingen avtale er perfekt, men NJFF er tilfreds med at en omsider har kommet
frem til enighet om en avtale mellom Norge og Finland om fisket i
Tanavassdraget. Vi mener også det er en styrke at det så tydelig betones at en i
fellesskap skal utarbeide fleksible og kunnskapsbaserte forvaltningsplaner med
sikte på å bevare alle bestandene i Tana. NJFF ser fram til å følge denne
prosessen videre, og håper vi innen kort ser at bestandene i Tana tar seg godt
opp igjen.
NJFF viser ellers til innspill fra NJFF-Finnmark i samme sak.
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