
Prosjektet «Joddu- samarbeidsarena for laks». Foredrag med Morten 

Falkegård, NINA: Laksen i Tana. Hvor er vi, hvor skal vi og hvordan kommer vi 

oss dit? (14. og 15. november 2017, Karasjok og Tana).  

 

Spørsmål og svar til Morten Falkegård.  

 

1. Forvaltningen skal være fleksibel.  Hvordan kommer dette til uttrykk under den nye 

avtalen? -Eksempelvis vannstandavhengig åpning av drivgarnsfisket? 

Svar: Det har vært et klart råd fra forskersida om at avtalen måtte være fleksibel. Under en fleksibel 

avtale ville det blant annet vært bedre plass til den lokale forvaltningen. Mulighetene den nye 

avtalen gir for fleksibel forvaltning har fått for liten plass i diskusjonene i etterkant dessverre. Det er 

imidlertid slik at dette er første gang kunnskapsbasert forvaltning er prøvd ut i Tanavassdraget, og 

det må være mulig å tro at man etter hvert får større fleksibilitet. Det blir sannsynlig opprettet en 

permanent forvaltningsgruppe nå bestående av lokale og statlige representanter. Dette er viktig for 

muligheten til fleksibilitet.  

 

2. Føre-var prinsippet i biologien kan være vanskelig for mange å forholde seg til. Kan du 

forklare dette nærmere? 

Svar: Føre-var utrykket har nærmest blitt et ukvemsord. I enkelte sammenhenger er folk redd for 

kunnskap, men ved forvaltning i henhold til «føre var» prinsippet er mer kunnskap til det beste. I 

mangel av kunnskap må fisket reguleres svært strengt slik at man er trygg på å ikke overbeskatte. 

Med økt kunnskap vet man bedre hvor mye man kan fiske og det gir dermed mulighet for mer 

omfattende fiske. I mangel av kunnskap må forskerne gi mer forsiktige råd til forvaltninga, etter 

prinsippet om at rådene må være trygge for laksebestandene.  

Et eksempel er oppfølgingen av drivgarnsfisket, hvor det er kjent at det tas ut betydelig med stor 

hunnlaks som skal opp til de øvre deler av vassdraget for å gyte. Ved mangel på kunnskap måtte en 

kanskje ha tatt drivgarnsfisket helt bort. Grunnen til at man likevel kunne beholde en del av 

drivgarnstida i den nye avtalen, var at man hadde kunnskap som viste at den vedtatte reduksjonen 

var tilstrekkelig til å sørge for gjenoppbygging. Det samlede fisketrykket under den nye avtalen ble 

dermed ansett som akseptabel med tanke på gjenoppbyggingen av bestandene. 

     

3. Det nye regimet i TF ønsker bare å ha all fisken for seg selv. Jeg mener de bør avsettes.  

Svar: Det er en utfordrende oppgave å forvalte vassdraget. Jeg er glad jeg er forsker og slipper å sitte 

som beslutningstaker. Beslutningene tas av fiskeforvaltningen.  

 

4. I Iešjohka og i øvre del av Kárášjohka er garnfisket redusert med kanskje 90-95 % siste 15 

år. Dette har tilsynelatende ikke påvirket gytebestanden. Hvordan ville du ha regulert 

fisket? 



Svar: Garnfisket er betydelig redusert også i selve Tanaelva, men det er fortsatt effektivt. Det samme 

gjelder det totale fiskepresset fra turistfiskerne i Tanaelva.  Begge disse gruppene er derfor betydelig 

regulert i den nye avtalen. Fisket i sideelvene har kanskje tatt ut 10-15 % av lakseinnsiget til som skal 

til de ulike sideelvene. En ensidig regulering i sideelvene vil med andre ord ha begrenset effekt. Det 

må reguleres i hovedvassdraget for at det skal ha effekt.  

 

5.  Vi blir bekymret når vi leser i avisene om at reketrålere kan slippe inn i fjordene. Hva kan 

effekten på laksen bli? 

 

Svar: Vi vet lite om matvaner for laksen i Barentshavet, men lodda er trolig svært viktig. Toppår for 

laksebestandene kommer etter toppår for lodda, både på 1970-tallet og toppen ved årtusenskiftet. I 

tillegg er andre pelagiske fisk, for eksempel sild og kolmule viktig. Tidlig i sjøfasen, når smolten 

kommer ut i fjordene, er fiskelarver, for eksempel av sild, trolig viktig. I fjordene er også pelagiske 

krepsdyr viktig for smolten, så mangel på slike kan gi for lite mat i en periode der smolten er sårbar. 

Når den voksne laksen kommer tilbake inn i fjorden igjen har den gjerne sluttet å ta til seg næring.  

 

6. Det som bli lagt fram er svært teoretisk, og jeg uttrykker min oppgitthet over at dette er 

bakgrunnen for reguleringene som har redusert fisketiden for mitt garnfiske med opptil 85 

%. 

Svar: FOU-gruppa har en utfordring i å gjøre materialet og bakgrunnen tilgjengelig for fiskere, og det 

skal jobbes med å få på plass bedre prosesser mellom forskersida og fiskere.  

Jeg forstår fiskernes frustrasjon og mener at de fortjener råd som er basert på best mulig 

overvåkningsgrunnlag.  

 

7. Forstår jeg det riktig at FOU-gruppa må gi strengere råd når usikkerhet i 

bestandsvurderingene er høy? Det innebærer jo at det er viktig med en styrket 

overvåkning.  

Svar: FOU-gruppa har en klar anbefaling av hvor det bør gjennomføres tellinger for å bedre 

tallgrunnlaget. Det er opp til myndighetene å bevilge midler.  

Det har vært et press fra finsk side om å gjøre en telling i selve Tanaelva, og det skal gjennomføres en 

telling i 2018 ved Polmakholmen.  

FOU-gruppa får en del tilbakemelding på at hver gang det gjøres telling en ny plass bedres status for 

laksebestanden i det aktuelle området. Vi er klar over at dette ikke er veldig tillitsvekkende, men det 

må være sånn innenfor rammene til føre var tilnærmingen i lakseforvaltningen. I henhold til 

retningslinjene er det verre å gi råd som fører til overbeskatning, enn å gi for forsiktige råd.   

Et eksempel er tellingene fra Vetsijoki. Før tellingene hadde man kun fangst å basere vurderingen på. 

Ut i fra fiskeaktiviteten måtte man gjøre ei vurdering av sannsynlig beskatning basert på kunnskap fra 

tilsvarende elver. Tellingene i 2016 viste at det var mye lavere beskatning enn forventet, og den 

estimerte bestandsstørrelsen i Vetsijoki ble justert opp. 



Vurderingen av Máskejohka er gjort på samme grunnlag Vetsijoki, og det er forventet at tellinger der 

kan føre til endret vurdering og råd. Når det gjelder Tanavassdraget totalt sett, og de store 

tilløpselvene, er vurderinga såpass negativ at tellinger der ikke vil føre til endrete råd. 

Det er viktig for medlemmene i FOU-gruppa å formidle at de opererer innen et mandat. De skal 1) 

vurdere bestandsstørrelsen av laks, og 2) vurdere hvilke effekter ulike fiskeaktiviteter har på 

bestandene. Vi skal gjøre vår jobb innenfor rammene til NASCO’s retningslinjer. 

Som forskergruppe har vi ingen annen agenda enn å gi råd som vil resultere i mer laks opp i 

vassdraget. Jeg håper man kan lykkes med å få til et tettere samarbeid mellom lokale fiskere og 

forskersida, og at lokale fiskere og forvaltning i større grad tar kontakt og bruker FOU-gruppa. 

 

8. Jeg har fisket i 40 år i hele vassdraget. Fisker også i en rekke andre vassdrag i Finnmark. 

Egne opplevelser, og det jeg hører fra andre, stemmer overens med fremstillinga til Morten 

Falkegård. Spørsmålet er hvorfor det ikke er satt inn tiltak tidligere? Og 

oppfølgingsspørsmålet er hvem som skulle slått alarm. 

 

Svar: Jeg har tidligere jobbet som fiskeforvalter hos Fylkesmannen i Finnmark (2006), og jeg husker at 

stemningen i møter i Karasjok allerede da var nedtrykt. Fiskere i Karasjok opplevde at de hadde 

forsøkt å si ifra, men følte de ikke kom noen vei. Myndighetene burde nok iverksatt flere tiltak 

allerede da.  

 

9. Jeg savner fokus på predasjon. På kysten opplever vi at det er mer havert og dessuten er 

kolonien med steinkobbe i Tanamunningen stor, og økende. Det er mye mink i 

sideelvende, blant annet i  Dunkrattelva (Uvjalátnja) som er en sideelv til Máskejohka. 

Legger merke til at FOU-gruppa skal gi råd om forskning for å tette kunnskapshull, og 

anbefaler at det gis råd om å følge opp predator-problematikken. 

Svar: Oppfølgingen av predasjonen må være et parallelt løp til fiskeforvaltningen. Forvaltningen skal 

sørge for at det står tilstrekkelig med gytelaks igjen til gyting, og sørge for en rettferdig fordeling av 

fangst mellom ulike fiskergrupper (f.eks sjølaksefiske og elvefiske).  

 

 

10. Det må skaffes til veie bedre utstyr for overvåking- anskaffelse av sonarer. Stemmer det at 

norske myndigheter har gått imot sonarovervåking av lakseoppgangen til Tanaelva. 

Svar: De sonarene som brukes nå, er de som er tilgjengelig nå, det er to produsenter som 

konkurrerer om å få selge sonarer til bruk i Tana. Kostnaden for én sonar er i størrelsesorden 1,5 

millioner. 

Det har aldri blitt gjennomført en skikkelig telling av oppgangen i Tanaelva, men det er gjennomført 

to prosjekter med utstyrstest i Tanaelva. Første gang i sesong 1998-99 ble det gjennomført en større 

utstyrstest ved Polmakholmen, samme lokalitet som man vil teste ut neste år. Teknologien som da 

ble testet ut var ikke egent for å gi tall på oppgangen. Det er senere gjennomført en kort test i Tana 

bru området.  



 

11.  Det er viktig å kommunisere at det er hele tiden snakk om beregnede tall, og ikke faktiske 

tall, blant annet når det kommer til fangst. 

Svar: Det er viktig å få til så mange tellinger som mulig, siden det vil gi den beste oversikt over 

bestandene, og de mest presise rådene fra forskersida. Tallene som rådene baserer seg på nå er ikke 

ideelle, men de beste rådene de kan gi på bakgrunnen av det datagrunnlaget de sitter med i dag.  

 

12.  Fiskerne i Tanafjorden har over en tiårsperiode målrettet skutt ut havert, som er den 

kystselarten som er best egnet som predator på voksen laks. Jakta har blitt drevet innenfor 

lovlige rammer. Bare sist år ble det skutt 22 stykker. Man ser ikke noe endring for laksen. 

Fellinga av haverten har blitt gjort for å bedre forhold for fiske i fjorden, og de opplever 

mindre skade på utstyr, færre opprevne torsk i garnene og mindre kveis i torsken.  

 

Svar: Vi sitter på veldig mye informasjon om predasjonseffekter på laksebestander. Det er ikke påvist 

effekter av predasjon på ungfisk i laksebestander som har nok gytefisk. Grunnen til dette er at en 

taktikk for laksen er å produsere et stort overskudd av ungfisk. Lakseyngel vokser opp i sterk 

konkurranse med andre lakseyngel, de er territorielle og det er høyere dødelighet for ungfisk som 

taper konkurransen. Dersom bestandene er redusert (dårlig status) kan imidlertid predasjonen også 

på ungfisk ha en betydning.  

Når laksen blir smolt opphører de tetthetsavhengige prosessene og en død smolt betyr at en smolt 

mindre vandrer ut i havet. For smoltutvandringen er snakk om en omvendt tetthetsavhengig 

predasjon, altså at predasjonen er mere effektiv ved lave bestander. Størrelsen på smoltbestanden 

avgjør størrelsen av smoltstimene. Når det er mye smolt, er stimene store. Når stimene er store blir 

predatorene mindre effektiv blant annet siden de blir mer forvirret, eller trenger mer tid for å avgjøre 

hvilket individ de skal angripe.  

 

13. Her er det presentert mye tall som jeg har fått presentert mange ganger før. Man sitter 

med det samme spørsmålet som tidligere; er tallene riktig? Hvor mye laks går opp til de 

ulike elvene? Når vi krever tellinger av laksen får vi alltid samme svar; vi har lite penger 

eller for dårlig teknologi. Dette må være mulig å få til i 2017.  

Svar: Det ligger an til større innsats fra forvaltningen på tellinger, og vi mener tellinger basert på våre 

råd vil gi et mye mer solid grunnlag enn vi har i dag.   

 

14. Vi kritiserer manglende bruk av lokal kunnskap. Mye av denne kunnskapen har aldri nådd 

forskerens bord. Det gjelder spesielt den lokale kunnskapen om predasjon. Mine egne 

erfaringer er at det er mer sjøørret på elva  nå enn tidligere, og at det er vanlig å finne 

lakseyngel og -smolt i ørretmagene. 

 

Svar: Vi opplever at det er en del fokus på sjøørretens rolle som predator på laks, men mener i 

utgangspunktet det er lite som tilsier at sjøørreten skal påvirke laksebestandene betydelig. De to 

fiskeartene har et relativt likt livsløp, og de lever side om side i mange vassdrag Norge. Det virker 



som om ørreten stort sett er den tapende parten. I de gyro-infiserte elvene blir laksen nesten borte 

og da blomstrer sjøørretbestanden.  

For øvrig oppleves henvisningen til at selbestanden har en stor negativ innvirkning på laksen som en 

logisk brist, siden sjøørreten lever side og side med selen i munningen gjennom hele sommeren, og 

likevel skal ha hatt en positiv bestandsutvikling. Laksen som vandrer relativt fort gjennom munningen 

og oppholder seg kortere tid på samme område som selen skal på den andre siden bli negativt 

påvirket av selens predasjon. 


