
  
 
 

 
 
  
  
 
 
 
 
 

 

Klima- og miljødepartementet          

deres ref: 22/905       vår ref (NL): 15-22  Oslo, 28.03.2022 

Vedlagt følger felles høringssvar fra organisasjonene Norske Lakseelver, Reddvillaksen, Natur og 
Ungdom, WWF - Verdens naturfond, Sabima og Norsk Friluftsliv. 

Høringssvar: Høring om endringer i fiskeforskriftene for Tanavassdraget for 2022 

Organisasjonene merker seg følgende avsnitt i høringsnotatet: 

«Flere av de viktigste bestandene i Tana har ikke har hatt noe høstbart overskudd de seneste tre 
årene. Prognosene tilsier at disse bestandene heller ikke i 2022 får et høstbart overskudd. 

Et vedtak om å åpne for beskatning av tanalaksen vil dermed innebære at man legger til rette for 
videre overbeskatning av disse bestandene. Vedtak om å åpne for fiske på disse bestandene vil være 
i strid med kriteriene for å tillate høsting i naturmangfoldloven § 16 tredje ledd, da best tilgjengelig 
dokumentasjon tilsier at de aktuelle bestandene ikke produserer et høstingsverdig overskudd. 

Det vil også være i strid med formålet om bærekraftig bruk fastsatt i naturmangfoldlovens 
formålsbestemmelse samt forvaltningsmålet for arter i naturmangfoldloven § 5 og Kvalitetsnorm for 
ville bestander av atlantisk laks (Salmo salar), fastsatt i medhold av naturmangfoldloven § 13.». 

Organisasjonene merker seg videre kunnskapsgrunnlaget som refereres:  

«Forskerne i både Norge og Finland er tydelige på at hver eneste tanalaks som tas ut i 2022 vil være 
et overfiske. Et fiske i Tana 2022 vil utvilsomt føre til at man må forlenge perioden med strenge 
fiskerestriksjoner, og vil sannsynligvis legge begrensninger på fisket for fremtidige generasjoner. Det 
kan ikke utelukkes at et fiske – selv meget begrenset – kan sette hele gjenoppbyggingsprosessen i 
fare og i verste fall kunne føre til utryddelse av laksebestander i Tanavassdraget.» 

Organisasjonene mener at alle interesser er tjent med at man lytter til forskernes vurderinger og 
høringsnotatets lovforståelse, slik at man sikrer det framtidige grunnlaget for bl.a. fortsatt 
kulturhistorisk fiske i Tanavassdraget. Å høste av bestander som ikke produserer et høstbart 
overskudd, vil nødvendigvis gjøre framtidige bestandsstørrelser enda mindre, og dermed som et 
resultat trolig fullstendig frata framtidige generasjoner muligheten til å utøve sin fangstkultur. 
Organisasjonene mener derfor at det ikke må åpnes for fiske etter laks i hovedløpet av 
Tanavassdraget og sidevassdragene på norsk side i 2022, og at bestandene må få tid til å bygge seg  



 

 

opp igjen, slik at man sikre mulighetene for en bærekraftig høsting i framtiden. Dette er i tråd med 
forvaltningen i øvrige deler av norske laksevassdrag, hvor man har akseptert at høstingen ikke kan 
opprettholdes under gjenoppbygging av bestandene, f.eks. i de elvene som har vært smittet av 
lakseparasitten Gyrodactylus salaris. 

 
Med vennlig hilsen 

Norske Lakseelver, Torfinn Evensen, generalsekretær  

Reddvillaksen, Jens Olav Flekke, styreleder  

Natur og Ungdom, Morten Hansen, sentralstyremedlem  

WWF - Verdens naturfond, Fredrik Myhre, leder av havteamet 

Sabima, Christian Steel, Generalsekretær 

Norsk Friluftsliv, Hans Erik Lerkelund, Fagsjef naturforvaltning 
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