
Kaj Skagens apokalyptiske basun 

Overskriften på denne bloggposten er en parafrase av et essay forfatteren Kaj Skagen publiserte i 

tidsskriftet Samtiden i 19891. Han var en av de tidligste varslerne om villaksens snarlige undergang 

som følge av veksten i lakseoppdrett2. 33 år senere kan vi konstatere skivebom for Skagen. 

Dødsmessen uteble3. Tanalaksen kommer heller ikke til å dø ut. Poenget med overdrivelsen i 

overskriften er å heise et rødt flagg for myndighetenes vanvittige forvaltning. Undergangen er faktisk 

farlig nær for Tanalaksen. 

Den siste rapporten4 fra overvåkningsgruppen for Tana er ikke laget etter samme mal som de 

tidligere årsrapportene. Rapporten har tittelen Tana/Teno salmon stock recovery and sustainable 

fisheries, og handler om planer for gjenoppbygging av Tanalaksen. Utrolig nok legges det opp til at 

elvefisket fortsatt skal tillates i gjenoppbyggingsfasen. Riktignok i begrenset omfang, men 

forsinkelsen vil bli stor nok til at gjenoppbyggingsprosessen kommer til å trekke ut i tid, og mest 

sannsynlig ta en mannsalder eller to. Det virker faktisk som om hensikten med rapporten nettopp er 

å rettferdiggjøre fortsatt fisking, for å imøtekomme krav fra samer, laksebreveiere og finner.  

Som påpekt i flere tidligere bloggposter5 er Tanalaksen et nasjonalt anliggende, fordi den i høy grad 

påvirker innsigsberegningene og laksefangsten på nasjonalt nivå. Hensynet til lokale interesser er 

derfor underordnet. I alle andre elver som er milevis unna å oppnå GBM, blir laksen fredet. 

VRLs Tanarapport 2021 

Figuren nedenfor er kopiert fra VRLs Tanarapport6. Den viser at GBM ikke har vært oppnådd etter 

2003, og at det var svake år også i perioden 1995-1999.  

 

 
1 https://www.kajskagen.no/artikler/rekviem-for-salmo-salar/  
2https://www.aquablogg.no/fra-gjodsel-og-antibiotika-til-lus-og-romninger/   
3 https://www.aquablogg.no/norsk-villaks-i-framgang-tilbakegang-i-alle-andre-land/ og 
https://www.aquablogg.no/artsdatabanken-pa-villspor-med-villaks/  
4 Anon. 2022. Tana/Teno salmon stock recovery and sustainable fisheries. Report from the Tana/Teno 
Monitoring and Research Group nr 1/2022. https://brage.nina.no/nina-
xmlui/bitstream/handle/11250/3029220/Tana%20report%202022-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
5https://www.aquablogg.no/kunsten-a-lyve-med-statistikk/  og https://www.aquablogg.no/overfisket-i-tana-
har-skapt-minst-10-ganger-storre-tap-av-norsk-villaks-enn-lus/  
6 https://www.vitenskapsradet.no/VurderingAvEnkeltbestander/#/report/221  
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Merk at VRL er forkortelse for det Vitenskapelige Råd for Lakseforvaltning, som tilkjennegir at 

oppgaven er å gi forvaltningen råd. Enten må rådene være feil, eller så har forvaltningen 

(Miljødirektoratet) latt være å følge dem.  

Tallene i tabellen nedenfor er hentet fra rapportene til VRL og den finsk-norske overvåkningsgruppen 

(F/N). VRL og overvåkningsgruppen har siden 2018 publisert tall for sonarregistrert oppgangslaks ved 

Polmak, som ligger 55 km fra sjøen.  

 Ant laks 
Polmak F/N 

Beskatning 
VRL 

Beskatning 
F/N 

Fangst, 
antall F/N 

Innsig 
F/N 

Innsig 
VRL 

Gytelaks 
F/N 

2015    19.500  49.000  

2016    21.200  62.000  

2017   45% 15.150  39.000  

2018 32.500 45% 38% 12.400  72.000  

2019 21.000 40% 39% 10.000  39.000  

2020 14.650 35% 35% 7900 18.900 31.000 7800 

2021 26.350 0   18.300 28.000 17.000 

 

Moderat effekt av totalfredning 

GBM for Tana er ca 58.000 kg hunnlaks, tilsvarende omtrent 14.500 hunner (4 kg gj.vekt). Med lik 

kjønnsfordeling trengs det altså 29.000 gytelaks for å nå GBM. Bestanden har vært svært langt unna 

oppnåelse av GBM i mange år. 2021 er det første året med totalfredning i elva, og samtidig kraftig 

begrensning av sjølaksefisket i innsigsruta til Tana. Overvåkningsgruppa har beregnet innsiget til 

73.053 kg i 2021 og 75.716 kg i 2020. Dette er omregnet til i underkant av 19.000 laks i tabellen. 

Gytelaksbestanden ble beregnet til 31.059 kg i 2020 og 67.807 kg i 2021, omregnet til henholdsvis 

7800 og 17.000 hunnlaks.  

Det ble registrert 80% økning i registreringene i Polmak-sonaren fra 2020 til fredningsåret 2021, og 

anslått en økning på 118% i antall hunner i gytebestanden. VRL beregnet en nedgang i innsiget til 

elva. I 2021 ble det anslått at 18.000 smålaks og 47.000 pukkellaks ble registrert ved Polmak. 

Forskjellen på artene er utledet fra størrelsesforskjeller i sonarstatistikken. Det er derfor mulig at 

økningen i antall oppgangslaks fra 2020 til 2021 kan være for optimistisk, fordi pukkellaks kan være 

feilregistrert som smålaks.  

Sprikende innsigsberegninger 

Figuren nedenfor viser VRLs presentasjon av utviklingen i innsiget av Tanalaks til Tanafjorden målt 

som antall.  

 



 

Figuren nedenfor viser overvåkningsgruppas anslag for innsiget til Tanaelva målt som kg. 

 

Det er svært dårlig overensstemmelse mellom de to datasettene. Eksempelvis var innsiget i 2006 

90.000 laks ifølge VRL og 50.000 (200 t) ifølge overvåkningsgruppa. I 2012 var det nesten 100.000 

ifølge VRL og mindre enn 50.000 ifølge overvåkningsgruppa.  

VRLs innsigsberegninger ligger dessuten skyhøyt over telleresultatene fra Polmak, unntatt i 2021. 

Diskrepansen er ikke kommentert verken i VRLs rapporter eller i overvåkningsgruppas. Det er i det 

hele tatt en merkelig mangel på samordning mellom de to forskergruppene, til tross for at Morten 

Falkegård sitter i begge. Det var krevende å hente ut data fra de ca 10 rapportene som måtte leses 

for å konstruere den mangelfulle tabellen lenger oppe. 

Hva er VRLs budskap til forvaltningen? 

Ifølge VRLs siste statusrapport (2021) gis det inntrykk av det var liten bekymring for Tanalaksens 

framtid (tabellen nedenfor er kopiert fra enkeltelvrapporten7). Her står det at overbeskatningen var 

liten i 2018, og at høstbart overskudd var 46% som et gjennomsnitt for siste 5 år. Likevel er 

 
7 https://www.vitenskapsradet.no/VurderingAvEnkeltbestander/#/report/221  
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oppnåelse av GBM og høstbart overskudd karakterisert som svært dårlig. Vi kan lure på hva VRLs 

budskap egentlig er. Det er i alle fall klart at det høstbare overskuddet har vært 0 i mange år, og at 

overbeskatningen lenge har vært skyhøy. Når det kommuniseres at det finnes et høstbart overskudd, 

ligger det i kortene at fiskere med særrettigheter vil legge press på forvaltningen. 

 

Overbeskatningen av Tanalaksen har vært kjent lenge 

En finsk-norsk arbeidsgruppe, som skulle foreslå et opplegg for overvåkning av utviklingen for 

Tanalaksen, ble etablert i 2006, på bakgrunn av en erkjennelse av at utviklingen gikk feil vei. Gruppen 

la fram sin rapport om opplegget for overvåkning i 20088. Den permanente arbeidsgruppa ble 

oppnevnt i 2010, og gruppas første rapport ble publisert i 20129. Deretter gikk arbeidet i stå, og kom i 

gang igjen i 2016. Det er imidlertid gjennomført sporadiske studier av Tanalaksen siden 1970.   

I 2012-rapporten står det at ingen av laksebestandene i Tana nådde GBM i perioden 2004-2010, og 

Tanalaksens status var en av de verste sammenlignet med status for 210 andre norske bestander. 

Videre står det at GBM ble nådd bare ett år (i 2001) i perioden 1993‐2006 og at trenden for storlaks, 

særlig hunner, var spesielt bekymringsfull. Det var altså ingen mangel på ringing med alarmklokker 

allerede for mange år siden. 

Redusert overlevelse for Tanasmolten? 

I sammendraget i overvåkningsgruppas rapport 1/2022 skriver forfatterne at smoltoverlevelsen til 

Tanalaksen i 2019-2021 var 18-40% av det tidligere gjennomsnittsnivået. Den reduserte 

sjøoverlevelsen er målt ved hjelp av videotellinger av nedvandrende smolt og oppvandrende 1-

sjøvinterlaks, og bør derfor være rimelig korrekt. 

Samtidig skriver de at naboelvene har hatt en motsatt utvikling, preget av gjenoppbygging av 

bestandene etter at et kritisk lavpunkt ble nådd i 1990. Naboelvene når i dag GBMene sine, selv om 

fiskeinnsatsen og dermed fangstdødeligheten er stor. I VRLs 2021-rapport står dette (s.101): Det er 

 
8 Morten Johansen, Jaakko Erkinaro, Eero Niemelä, Tor G. Heggberget, Martin A. Svenning, Sturla Brørs 2008: 
Atlantic salmon monitoring and research in the Tana river system. Norwegian‐Finnish working group on 
monitoring and research in Tana. http://tanafisk.no/wp-content/uploads/2012/03/Johansen-et-al-2008-
atlantic-salmon-monitoring-and-research-in-the-Tana-river-system.pdf   
9 Working group on salmon monitoring and research in the Tana river system 2012: Status of the river Tana 
salmon populations. http://tanafisk.no/wp-content/uploads/2012/05/Anon-2012-Status-of-the-river-Tana-
salmon-populations.-Report-1-2012-of-the-working-goup-on-salmon-monitoring-and-research-in-the-Tana-
river-system.pdf  
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sannsynlig at laks fra Tanavassdraget beiter i de samme havområdene som laks fra andre vassdrag i 

regionen, og den avvikende dårlige utviklingen er derfor knyttet til lokale forhold i vassdraget eller 

nærområdet. 

Spørsmålet som tigger etter svar, er hvorfor smoltoverlevelsen er dårligere i Tana enn i naboelvene. 

Mest sannsynlig er dette en såkalt Allee-effekt. Allee-effekten er at bestandstilveksten i små 

populasjoner med lav tetthet av individer per arealenhet kan bli lavere enn den normalt burde være. 

Forklaringen er gjerne at pr capita risiko for å bli spist av en predator kan være mindre i en tett enn i 

en tynn bestand.  

Videotellingene som påviste redusert smoltoverlevelse er foretatt i den finske tilløpselva Utsjoki.  

Resultatet er illustrert i rapporten som vist nedenfor.  

 

Videotellinger av oppvandrende laks i Utsjoki har forgått helt siden 2002. Figuren nedenfor viser 

resultatene for hele perioden, og er kopiert fra overvåkningsgruppas årsrapport for 202110. 

 

 
10 Status of the Tana/Teno River salmon populations in 2021. Report from the Tana Monitoring and Research 
Group nr 1/2021. https://brage.nina.no/nina 
xmlui/bitstream/handle/11250/2834877/1_2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

https://brage.nina.no/nina%20xmlui/bitstream/handle/11250/2834877/1_2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Utsjoki munner ut i Tana ca 90 km fra sjøen. På strekningen ned til munningen møter smolten mye 

fiskespisende rovfisk (gjedde, aure) og fugl (fiskender, skarv, hegre). I munningsområdet er det mye 

sel, og i sjøen er torskefisk og sjøaure effektive smoltspisere. Det er ikke usannsynlig at en Allee-

effekt kan ha slått inn, og at smoltoverlevelsen faktisk er dårligere i Tana enn i naboelvene. 

Kombinasjonen av en Allee-effekt og fortsatt fiske er oppskrift på å videreføre en undergangsspiral. 

VRL om forskjellen på lus og predatorer  

VRL publiserte tidligere i år en vurdering av predasjon som bestandsregulerende faktor11, med Tana 

som case. Poengene i rapporten var at en fullrekruttert bestand er tilpasset til et liv sammen med 

sine naturlige predatorer. Men hvis bestanden svekkes svært mye, kan predasjon bli en viktig brems 

for gjenoppbygging av bestanden. Predator-bekjempelse kan gi en kortvarig gevinst, men har som 

regel liten varig effekt.   

Predator-rapporten er kommentert tidligere på Aquabloggen12. Selve analysen av fenomenet 

predasjon er ikke kritisert. Derimot er det polemisert mot VRLs unnlatelse av å sammenligne 

effektene av lus og predatorer. VRL skriver at det er vanskelig å trekke slutninger fra dødelighet skapt 

av sel, torsk eller hvilken predator det måtte være, til effekten det har på bestandsutviklingen. Dette 

er en innsikt VRL med fordel kunne brukt også om lus. Paradoksalt nok ser VRL seg i stand til å 

beregne effekten luseskapt smoltdødelighet har på antall voksenlaks som kommer tilbake til kysten 

etter havbeiteperioden. Men i predasjonsrapporten argumenterer de for at det er umulig å beregne 

effekten av f.eks. fiskandpredasjon i elva eller torskefiskpredasjon under fjordvandringen. Vi kan 

undre oss over den prinsipielle forskjellen mellom parasitt og predasjon. 

Konklusjon 

Utviklingen for Tanalaksen er skapt av feilforvaltning som støttet seg på feilinformasjon fra 

forskningen. Det er mulig at angsten for å fornærme urbefolkningen og våre naboer i Finland gjorde 

lokale og sentrale forvaltere i Miljødirektoratet og i departementene handlingslammet.  

Det er merkelig at forvaltere og forskere har unnsluppet gravejournalistenes kritiske lys. Eller var det 

stråmannskritikken av lus og rømlinger som fikk gravejournalistene til å skifte/miste fokus? 

 
11 Temarapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning nr 8, 92 s. https://brage.nina.no/nina-
xmlui/bitstream/handle/11250/2995724/Temarapport8.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
12 https://www.aquablogg.no/er-lus-pa-vestlandet-og-overfiske-i-tana-samme-fenomen/  
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