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Laksensdag i Sirma – søknad om støtte gjennom «Joddu»-prosjektet 
 
Bakgrunn 
Sirpmá gilisearvi/Sirma bygdelag besluttet i Årsmøtet av 1.mars 2018 om å arrangere «Laksensdag» i 
Sirma. Bygdelaget har lenge planlagt å arrangere en seminardag om laksefiske i nærmiljøet og 
lokalsamfunnet. Det for å øke kunnskap om laksefiske og interesse for laksefiske for hele 
befolkningen. Mest for å øke interesse for tradisjonell fiske blant den yngre delen av befolkningen. 
Hva betyr det å ha fiskerett, hva ligger i tradisjonell fiske, hvilke innvirkning har det nye lovverket for 
befolkningen, hvordan ivaretas tradisjoner og kultur i lokalsamfunnet i dag? 

 
Historisksett har laksefiske blitt sett på som en viktig næringskilde for befolkningen i Sirma-området. 
Etterhvert som inntektsgrunnlaget ble endret fra 1980-tallet med en forskyvning fra primærnæringer 
til offentlig virksomhet og privatnæringsliv som konsulenttjenester, tømrer, transport, rørlegger mm.   
Fra 1980-tallet var laksefiske en viktig binæring for mange i Sirma området. Forutsetningene har også 
endret seg, med andre ord en endring fra næringslivstekning til en kulturtenkning. Laksefiske i 
lokalsamfunnet er blitt en kulturbærer og god lokal matauke. Spesielt viktig er laksefiske sett fra et 
miljøperspektiv med tanke på kortreistmat og fra et kulturperspektiv med å holde tradisjonene i 
hevd.  
 
Bygdelaget er av den formening at modernitet og urbaniseringer har satt sin spor i 
befolkningsstrukturen. Bygda Sirma har opplevd en stor nedgang i befolkningsvekst og har hatt 
fraflyttingsproblematikk hengende over seg fra 1960-tallet. Jordbruket sitter igjen med få og store 
bruk. En av konsekvensene av utviklingen er at en stor andel av befolkningen i området har høy 
alder. For den gruppen er fiske og spesielt garnfiske «livet» og tradisjonene lever i beste velgående. 
For å ivareta de interessene bør kunnskapen som i dag er i bygda ivaretas på en god måte.  
 
 

Om seminaret 

Bygdelaget har vært i kontakt med Solveig Joks om å holde foredrag om hennes ph.d- grad om 
“Laksen trenger ro". Tilnærming til tradisjonelle kunnskaper gjennom praksiser, begreper og 
fortellinger fra Sirbmá-området. 



Det er også planlagt en utstilling om laksefiske. Vi ønsker å gjøre det i samarbeid med Čálliidlágádus, 
Båteng. Čálliidlágádus har gjort mye innen innsamling av historisk material som kan være viktig og 
nyttig for lokalbefolkningen å få kjennskap. 

Bygdelaget planlegger også et kulturelt innslag. I den forbindelse er Anne Lise Varsi kontakt for å 
formidle «Laks» gjennom joik og sang. Viktig å trekke frem det «mytiske» delen av laksefiske i 
området. Vi ser også i den sammenheng om gode laksefiske-historier. Laksefiske har vært og skal 
være en viktig kulturbærer sammen med andre næringer i nærmiljøet.  

 

Målgruppen  

Målgruppen for seminaret er alle fra alder 14 år og eldre i kommunene Tana, Utsjok og Karasjok. 
 
Sirpmá gilisearvi/Sirma bygdelag har besluttet at seminaret skal være 3-språkelig, samisk, norsk og 
finsk. Slik at det er et reelt tilbud til befolkningen som har tilknytting til tanavassdraget.  
 
Markedsføring 
 
Facebook, Sagat og plakater i Tana, Utsjok og Karasjok. 
 
 
Gjennomføring 
 
Tidsplan 

Aktivitet Tid Hvem 
Annonsering  Uke 15  Bygdelaget, styret 
Motivere lokalbefolkning 
for laksefiskehistorie 
formidling 

Fra uke 14 Bygdas folk med laksefiske bakgrunn  

Foredrag «Laksen trenger 
ro» 

28.april 2018  Solveig Joks 

Utstilling m/foredrag 28.april 2018 Čálliidlágádus  
Erfaringer med lovendring  28.april 2018 Noen fra Utsjok – forespørsel sendt 
Historiefortellinger 28.april 2018 Lokalbefolkning Sirma/Utsjok 
Film 28.april 2018 Solveig Joks 
Kulturinnslag 28.april 2018  Anne Lise Varsi 

 
 
Økonomi 
Utgifter 
Foredragsholder      kr 17 000 
Tolking  (fra samisk til norsk-finsk)    kr   8 000 
Kulturarrangement kr   5 000 
Leie av grendehuset      kr   2 000 



Annonser       kr   2 000 
Kafedrift kr   2 000 
Sum utgifter kr 36 000 
 
Inntekt 
Tana kommune           kr 25 000 
Bygdelag kr 11 000  
Sum inntekt kr 36 000 
 
 
 
Sirma 18.03.2018 
 
Magnus Varsi (sign) 
Leder Sirma bygdelag 


