
Tana-effekten er mange ganger mer ødeleggende for villaksen enn lus 

Tana-rapporten kan lastes ned her1:  https://brage.nina.no/nina-

xmlui/bitstream/handle/11250/2722482/1_2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

Det vitenskapelige råd for laksefiske beregnet innsiget av laks til kysten av Norge til ca 480.000 laks i 

2019. Hvis Tana hadde produsert som den gjorde i gode, gamle dager ville innsiget blitt ca 25% 

høyere.  

Tana-effekten mange ganger mer utslagsgivende enn selv de mest pessimistiske anslagene for 

hvilken skade lusa kan forårsake2. Til tross for at dette følger av VRLs egne beregninger, hevder VRL 

likevel at lus er den største trusselen mot villaksen. Dette er mildest talt en kontrafaktisk konklusjon.  

Lus som røykteppe 

Men det er sammenfall i tid mellom oppstartingen av Miljødirektoratets kampanje mot 

oppdrettsnæringen i 2008 og en gryende forståelse av at det var i ferd med å gå ad undas i Tana3. 

Seniorforsker Torbjørn Forseth i NINA sluttet helhjertet opp om kampanjen, og fikk stillingen som 

den første og hittil eneste lederen av det Vitenskapelige råd for lakseforvaltning. VRL beskrev 

overbeskatningen i Tana allerede i sin første rapport4, som ble publisert i 2009. I samtlige 11 

statusrapporter som er publisert etter dette er overbeskatningen beskrevet, men VRL har omhyggelig 

unngått å beskrive den dramatiske effekten mankoen i Tana har på totalinnsiget til Norge (kyst-PFA). 

I sin siste rapport (2020) skriver de: Beskatningen er nå redusert, og gjenoppbyggingen har startet. 

Enten skjønner ikke VRL det som står i overvåkningsrapportene fra Tana, eller så ønsker de å lede 

oppmerksomheten vekk fra fenomenet overbeskatning. Fortellingen om lusa er røykteppet de legger 

over rovfisket. 

Den norsk-finske avtalen om redusert fiske virker ikke  

I 2016 ble det undertegnet en avtale mellom Norge og Finland med formål å redusere fisket i Tana. 

Dette grepet kom 10 år for sent, og har så langt vært helt mislykket. Gjennomsnittlig beskatning av 

Tanalaksen i perioden 2017-2020 har vært 60%. Det burde vært 0. Totalfangsten fortsetter å stupe 

(figuren nedenfor), men andelen som fiskes opp er tilnærmet konstant, selv om innsiget nå er 

tilnærmet halvparten av gytebestandsmålet. Innsiget i 2020 var ca 20.000 laks. Det trengs minst 

30.000 laks for å nå gytebestandsmålet, som er 58.000 kg hunnlaks (105 millioner egg). Dette 

tilsvarer ca 15.000 hunnlaks pluss et tilsvarende antall hanner. 

 
1 Anon. 2020. Status of the Tana/Teno River salmon populations in 2020. Report from the Tana Monitoring and 
Research Group nr 1/2020. 
2 https://www.aquablogg.no/overfisket-i-tana-har-skapt-minst-10-ganger-storre-tap-av-norsk-villaks-enn-lus/  
3 https://www.aquablogg.no/janne-sollie-og-syndere-som-ikke-angrer/  
4 https://brage.nina.no/nina-xmlui/bitstream/handle/11250/2392150/Rapport1.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
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Illustrasjonene nedenfor viser beregnet innsig av Tanalaks (kopiert fra Tana-rapporten), og hvordan 

fangsten har vært fordelt mellom sjø og elv i Norge og elvefangst i Finland siden 2006. I 2020 ble 67% 

av fangsten tatt på norsk side. 
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Total fangst av Tanalaks i Norge + Finland

61% nedgang
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