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Vis avisside
Fangstene i Tana, Europas desidert største laksevassdrag, har falt dramatisk og
villaksforskerne har slått fast at inntil 90 prosent av fisken som er på vei til å gyte i flere av de
øvre elvene i vassdraget blir avlivet.
Særlig har veksten i sportsfisket vært stor på finsk side. Fra rundt 250 tonn i året, ligger i dag
fangstene på en brøkdel, og overfiske er den eneste forklaringen forskerne har funnet.
Politisk usikkerhet
Etter over tre år med forhandlinger om nye fangstregler, har nå finske og norske
forhandlingsdelegasjoner kommet til enighet om nye regler som skal gjelde fra 2017sesongen, hovedsakelig en kortere fiskesesong. Det innføres også krav om bruk av lokale
roere, samt en begrensning på antall fiskekort, likt fordelt mellom Norge og Finland.

På finsk side av elven er det de senere årene bygd opp en betydelig turistindustri, og de nye
reglene vil kunne få betydelige konsekvenser for turistindustrien på finsk side - og et
betydelig løft for turismen på norsk side.
- Delegasjonene er enige, men det er betydelig spenning knyttet til den politiske behandlingen
i Finland, sier Morten Falkegård hos Norsk institutt for naturforskning (Nina). Har har vært
med i en norskfinsk forsknings- og overvåkningsgruppe i Tana.
- Det gjelder både spørsmålet om fordelingen av antall fiskekort, men også den finske
grunnloven som gir eksklusiv rett til fiske for alle grunneierne langs elven. På finsk side er det
3000-4000 privatpersoner som bor utenfor Tanadalen, men som har kjøpt grunn langs elven.
Deres rettigheter etter grunnloven er ikke reflektert i det utkastet til avtale som nå ligger på
bordet, sier han.
Bedre balanse
- Jeg er fornøyd med at delegasjonene er blitt enige og jeg opplever også at det er politisk
vilje fra finsk side til å få til en avtale gjeldende fra 2017, sier statssekretær Lars Andreas
Lunde i Klima og miljødepartementet.
harald.berglihn@dn.no
Norske og finske forhandlingsdelegasjoner er enige om å redusere fisket i Tana med en
tredjedel fra 2017. Men det er fortsatt usikkert om den finske riksdagen vil stemme for
avtalen. Foto: Thomas T. Kleiven
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