Ordfører

KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET
Postboks 8013 DEP
0030 OSLO

Vår ref
2021/431-2/K60

Deres ref:

Saksbehandler

Dato
28.04.2021

HØRINGSUTTALELSE – STANS I LAKSEFISKET I TANAVASSDRAGET
2021
Elva er en viktig del av livet/kulturen i Tanadalen. Dette gjelder også sideelvene som hører til
tanavassdraget.
Elva har vært livsgrunnlaget for den samiske befolkningen på begge sider av vassdraget gjennom
lange tider, og denne kulturen er viktig å ta vare på.
Vi har registrert at laksebestanden i elva over år gradvis har gått nedover, og de siste årene har
nedgangen vært drastisk. Dette har skapt en stor bekymring for lokalbefolkningen.
Tilbakemeldinger ordfører får er at det er en kraftig økning i andre fiskearter, som tidligere kun
utgjorde en liten del av livet i elva.
Ordfører ser derfor nødvendigheten av at det iverksettes drastiske tiltak for å tilbakeføre elva til
det den var tidligere.
Det er viktig at det foregår fiske av andre fiskearter/predatorer som er til trussel for
laksebestanden. Dette fisket må foregå selv om elva stenges for laksefiske i en periode.
Ordfører vil derfor støtte at elva, Tanafjorden og nære kyststrøk stenges for laksefiske i en
periode. Tanavassdraget er en viktig del av den samiske kulturen, og det er viktig at denne tas
vare på.
Selv om elva stenges for laksefiske er det viktig at det iverksettes andre tiltak utover det å
redusere andre fiskearter i vassdraget.
Tiltak som må vurderes er blant annet reduksjon av kobbe/selbestanden i Tanafjorden, og da
spesielt i elvemunningen. Selv om elvemunningen er et naturreservat må det iverksettes tiltak
som sikrer at laksen får fri tilgang til vassdraget.
Forvaltningen i vassdraget har vært feilslått og ikke fungert etter de intensjoner som var for dette.
Dersom det viser seg at det kan være en mulighet til å åpne for fiske i løpet av sommeren 2021,
bør dette sterkt begrenses. Denne muligheten bør i så fall kun gis til lokalbefolkningen.
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Vi vet at det er viktig for vår befolkning å nyttiggjøre seg av vassdraget. Vassdraget er også
viktig for folkehelsen og trivsel.
Pandemien som verden er i, har i aller høyeste grad også berørt oss. Pandemien har satt store
begrensninger i vår hverdag, og derfor ville det vært kjærkomment for befolkingen å kunne
nyttiggjøre seg av elva.
Ved henvendelse vedrørende denne saken, vennligst referer til vår ref.
Med hilsen

Svein Atle Somby
Ordfører
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