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Lov om fiskeretten i Tanavassdraget (Tanaloven) (Prop. 58 L (2013 – 2014))- innspill
Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) viser til forslag om Lov om fiskeretten i
Tanavassdraget (Tanaloven).
Tanavassdraget er vårt desidert største vassdrag med anadrom laksefisk. Pålitelig
fangststatistikk for vassdraget kom på plass i 1972. Siden den gang har de registrerte
fangstene fra vassdraget variert mellom 250 tonn i 2001 og 1975 til 65 tonn i 2009.
Utviklingen av bestandssituasjonen for laksen i Tanavassdraget har vært alvorlig i flere år.
Gytebestandsmåloppnåelsen i Tanavassdraget har vært svært lav de senere årene. Det er
særlig i sideelvene langt opp i vassdraget at måloppnåelsen er dårlig, noe som gir betydelig
grunn til bekymring. Laksen som skal opp i sideelvene øverst i vassdraget, blir beskattet
under hele sin vandring i vassdraget. NJFF har, i likhet med flere andre, gjennom flere år
understreket behovet for at det tas grep i forhold til forvaltningen av vassdraget og at det
iverksettes nødvendige reguleringer som bidrar til å snu denne negative situasjonen. Norske
myndigheter har gjentatte ganger vist til at det må på plass nødvendige avtaler med finske
myndigheter som sikrer en helhetlig bærekraftig forvaltning av laksen i Tanavassdraget. NJFF
ønsker selvsagt også en slik løsning, men vi har også vist til at vi ikke kan vente til
nødvendige prosesser er gjennomført i Finland. Det er behov for handling nå, og NJFF har
bedt norske myndigheter om å ta nødvendige grep på norsk side uavhengig av prosessen
med finske myndigheter om forvaltningen av Tanavassdraget.
Slik situasjonen er for laksen i Tanavassdraget, er det viktig at man får det lokale
forvaltningsorganet for vassdraget til å fungere, får lagt et grunnlag for en omforent
forståelse for status for vassdraget og lagt grunnlaget for en bærekraftig forvaltning av
vassdragets laksebestander både på norsk og finsk side. Dette fordrer også at man får landet
prosessen rundt hvordan rettighetene til fiske i vassdraget skal lovfestes.
NJFF har tatt til etterretning at Stortinget konkluderte med at fiskerettighetene i Tana
fortsatt bør være nedfelt i en egen lov. Tanavassdraget skiller seg fra de aller fleste andre
vassdrag når det gjelder rettighetsforholdene til gårdbrukere og andre bosatt langs
vassdraget. Det er også helt spesielt at man har en egen bestemmelse i loven som sier at
departementet kan gi forskrift om adgang for andre enn de som er nevnt spesielt som
rettighetshavere i lovforslaget. I de aller fleste vassdrag er det en selvfølgelighet at
rettighetshaverne skal kunne selge fiskekort til allmennheten. Nettopp fordi Tanaloven har
et slik spesielt utgangspunkt, er det viktig at det også framgår klart av loven at allmennheten
også skal tas hensyn til i forvaltningen av fisket i vassdraget, noe vi kommer nærmere tilbake

til nedenfor i kommentarer til enkelte av de foreslåtte paragrafene i det framlagte
lovforslaget.
§ 1 Lovens formål
Utover det som i dag er tatt inn i forslaget til formålsparagraf, ønsker NJFF at «andre» også
bør nevnes. I § 6 (Forskrifter og forhandlinger) er det foreslått at departementet kan gi
forskrift om adgangen til stangfiske for andre enn de fiskeberettigede som er nevnt i §§ 4 og
5. Selv om lovforslaget omhandler fiskeretten i Tanavassdraget, bør andre enn de
fiskeberettigede (de som har garnrett) og alle som i loven har en direkte rett til å kjøpe
fiskekort for stangfiske, også nevnes i formålsparagrafen. Dette for å sikre også
allmennhetens interesser og adgang til å kunne kjøpe fiskekort. Tana er landets desidert
største vassdrag med anadrom laksefisk, og vassdraget har tradisjon for å tilby fiske for
allmennheten i tillegg til de som er nevnt som rettighetshavere i §§ 4 og 5.
NJFF mener at selv om dette er en gruppe fiskere som ikke har direkte rettigheter til fisket i
vassdraget, så bør det tilrettelegges også for andre enn de med særskilte rettigheter i
vassdraget inngå som en del av formålet.
Bestemmelser om reguleringen av allmennhetens adgang til å kjøpe fiskekort når hensynet
til ressursen tilsier det, vil kunne nedfelles gjennom forvaltningsplanen for vassdraget og
lokale bestemmelser.
§ 6 Forskrifter og forhandlinger
Som nevnt ovenfor, ser NJFF det som viktig at allmennhetens adgang til fiske (med stang og
håndsnøre) bør fremgå av loven. Denne adgangen bør ikke kunne ekskluderes over tid.
Hvordan rettighetshavere og andre videre skal få bruke sin rett eller adgang vil uansett
avhenge av de fiskeforskrifter som siden vil utformes. Forskriftene vil sikre at fisket foregår i
henhold til intensjonene i lakse- og innlandsfiskeloven. Slik lovforslaget nå er utformet
avhenger denne adgangen til fiske for andre enn de som er nevnt i § § 4 og 5 av at det faktisk
utformes en forskrift etter § 6 i dette lovforslaget. Det er nokså spesielt at adgangen for
«andre» til å kunne få kjøpt fiskekort, knyttes opp mot at departementet fastsetter en egen
forskrift om dette. NJFF kjenner ikke til andre vassdrag med tilsvarende bestemmelser.
Det er for så vidt ikke vanlig at andre enn fiskerettshavere/grunneiere har en adgang til å
kjøpe fiskekort som nedfelles i loven, men akkurat i dette tilfellet mener NJFF det vil være
riktig. Vi ser det som svært uheldig dersom fisket i de lakseførende deler av Tanavassdraget
ikke åpnes for andre enn de som etter loven har rettigheter til fisket i vassdraget.
NJFF mener at det er rimelig at alle andre, det vil si fylkets øvrige befolkning og
allmennheten for øvrig (norske og utenlandske), har adgang til å kjøpe fiskekort for
stangfiske i vassdraget. At fisket skjer mot betaling av fiskekort er rimelig og helt i tråd med
vanlig praksis.
Avsluttende merknader
Avslutningsvis vil NJFF understreke at det er viktig at Norge kommer til en god overenskomst
med Finland om en langsiktig og bærekraftig forvaltning av Tanavassdraget. En slik avtale må
Side | 2

også omfatte en mer helhetlig tilnærming til hvordan fisket skal utøves og hvilken fordeling
en kan ha mellom ulike redskaper i hele vassdraget, det vil si på begge sider av grensen.
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