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ØKET KUNNSKAP OM TANALAKSEN I VASSDRAGET OG I FJORDEN  
 

INNLEDNING 
Deanu gielda-Tana kommune har den 24 januar 2018 utlyst prosjektmidler gjennom 
Joddu samarbeidsarena for laks. Tiltak  barn/unge og tradisjoonell kunnskap vil bli 
prioritert. Søknadsfristen er satt til 15. mars 2018. 
 
Tiltaket skal gjennomføres i løpet av 2018.  
 
Tanavassdragets fiskerettshavere, som er en medlemsforening utgått fra både 
stangfiskerne og laksebreveierne i vassdraget, Det søkes om samarbeid med 
fiskerettighetshaverne på finsk side av vassdraget.   
 
Tradisjonell samisk fiskeutøvelse er en del av grunnlaget for prosjektet. 
 
FORMÅLET 
Favne over vesentlig kunnskap om villaksen i Tanavassdraget og fjorden for å 
harmonisere kreftene som rår i vassdraget som bidrar til bedre forvaltning av 
villaksressursen i området gjennom tradisjonell kunnskap, i dialog med 
laksebiologien. 
 
MÅLET 
Å oppnå pengestøtte til prosjektideen som er basert på de mest sentrale kriteriene til 
Joddu-prosjektet om villaksen, med hensikt å utvikle videst mulig daga som kan bidra 
til bedre forvaltning av villaksen i Tanavassdraget.   
 
METODE 
Innhenting av data til prosjeket vil i det vesenligste foregå mot sekundærdatabasene 
(rapporter, utredninger, undersøkelser mv).  Data om tradisjonsfiske vil blant et 
begrenset utvalg respondenter av tradisjonsbrukere bli innhentet i form av intervjuer 
og samtaler  (bånd, film, foto eller telefonisk). Tradisjonsviternes observasjoner om 
bestandsutvikling fra tidligere tider fram til i dag vil være viktige kunnskaper å få 
rede på, særlig i bielver og elvepartier der villaksen kan være truet.  
 
Utvalget blir fastsatt etter bekvemmelighetsmetoden, dvs. ikke etter statistisk metode. 
 
Prosjektets tidsbegrensing er i løpet av 2018, utelukker muligheten for innhenting av 
primærdata til brede temaer i prosjektet. 
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Basert på innsamlet materiale vil prosjektet gjennom vanlige forhandlingsteknikker 
(myk dialog) å utvikle langvarige relasjoner for å utnytte partenes ressurser for å 
oppfylle felles interesser og behov på best mulig måte.   

 
INNHOLDET I PROSJEKTET 
Tanafjorden og Tanavassdraget har stor betydning både sosialt og kulturelt. Lokal-
befolkningen er sterkt tilknyttet vassdraget og fjorden.  De har svært lang 
fiskeerfaring og mye kunnskap om elva og fjorden.  Denne kunnskapen er ofte 
ervervet gjennom felles bruk med slekt og bygdefolk.  Fiskeaktviviten er høy både når 
det gjelder laksefiske med trandisjonelle fangsmåter (garn i sjø og elv), stang og på 
annen måte.   
 
I fjorden  og langs Tanavassdraget har mange og interessante fisketradisjoner og 
sedvaner utviklet seg over lang tid. Fra munningen fram til riksgrensen mot Finland 
foregår store deler av fisket med garn. Om våren starter drivgarnfisket, på sommeren 
overtar stengsel sammen med stågarn. Seidastrykene domineres av stangfiske fra land 
og i fra båt.. Fra finskegrensen fram til kommunegrensen Karasjok er garn og roing 
sentral.  Denne delen av vassdraget er riksgrense. Til denne strekningen kommer det i 
høysesongen mange utenbygdsboende fiskere.  Tilsammen selges det hit årlig 30 000 
turistkort (2010)1. Det har medført at lokalbefolkningen kjenner seg utestengt fra sitt 
tradisjonelle fiskeområde.  
 
Holdningen til tilreisende fiskere er normalt gode.  Det har de senere årene nok 
utviklet seg en viss skepsis til sterkt økende finsk turistfiske på riksgrensestrekningen, 
og økende innvending mot  myndighetenes reguleringer av tradisjonsfiske både i 
vassdrag og fjord til fordel for annet fiske. 

 
Tradisjonskunnskap 
Kollektivt bruk har stått sentralt i den lokale sedvanen. Styrket statlig innblanding har 
ført til at samiske tradisjoner har blitt vanskeligere å praktisere. Øst i Finnmark var 
innblandingen av mer beskjeden karakter.  

 
Mange bygdefolk har ment at myndighetsovervåkning med sine administrative 
prosedyrer har i liten grad tatt hensyn til lokale kulturelle sedvaner.  Samene anser det 
ikke passende i etterhånd å redegjøre for alle detaljer om den aktivitet som man har 
gjennomført under jakt og fiske. Denne type fremgangmåte kan innvirke negativt på 

 

1 Tanavassdragets fiskeforvaltning Strategiplan 2015, kapittel om tradisjonskunnskap.  
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medgangen man trenger i høstingsarbeidet. Bygdefolk har egne regler for kommu-
nikasjon og informasjonspredning. Å fortelle detaljert om sine gjøremål uten at det 
har forbindelse til samisk kulturell fremtreden, mener mange er problematisk.   
 
Sjøsamisk laksefiske i fjorden 
Samene har drevet fiske langs Finnmarkskysten allerede før 900. Dagens forskrifter 
har ingen regler som direkte prioriterer de lokale fiskerne, og de åpner heller ikke for 
slike priorieringer. Sjølaksefiske bidrar til å opprettholde kulturelle særtrekk gjennom 
at det inngår som et element i kombinasjonsinntekt og ved at aktiviteten har betydning 
for videreføring av kunnskap og verdier knyttet til utnyttelse av naturressurser og til 
mattradisjoner i sjøsamiske områder. Betydningen av en naturtilpasning for 
videreføring av kultur knytter seg ikke utelukkende til at denne er historisk uendret 
eller utelukkende til en snevert fokus på økonomiske størrelser.  
 
Over halvparten av laksen som fiskes i sjøsamiske områder går til omsetting, mens 
resten går til matauk til sjølaksefiskerne, familie og venner, ifl Norut 2.  Det 
konkluderes i Norut- rapporten at sjølaksefiske i sjøsamiske områder er betydnings-
full som en aktivitet som foregår mellom yrkesliv og fritid. Sjølaksefiske og elvefiske 
av laks har i dag også en betydning som et sentralt element i en pågående samisk 
politisk revitaliseringsprosess, dette til tross for at antallet laksefiskere går ned i disse 
områdene. Det at antallet utøver av en historisk aktivitet er i nedgang, resulterer ofte i 
at de utøverne som blir igjen blir ekstra betydningsfulle som bærere av kultur.     
 
Laksebiologi 
Tanavassdraget er fremdeles verdens største laksevassdrag, og dramatiske nedgang i 
laksestammen er i nær fremtid ikke forventet ifl laksebilolog Eero Niemelâ. Stati-
stikken forteller likevel at både fangst og fangstinnsats etter laks i havet er gått 
betydelig ned de siste 30 årene.  Fangster i vassdrag har imidlertid holdt seg ganske 
stabil. Innslag av rømt oppdrettslaks kan være medvirkende til at fangstene i vassdrag 
holder et jevnt nivå, mener laksebiolog Niemelä. 
 
Urfolk, sedvaner og tillit 
Samene er av den oppfatning at fjellene, nes og øyene i sjøen som de har rettigheter i 
fra lang tid tilbake, har ikke vært et tomt land uten eiere, men hører til samene.  
Samene har i fellesskap ansett seg som eier av områdene basert på deres langvarige 
bruk. Samenes bruk var så sterk at dersom det oppsto konflikter om grunnen, hadde 
den tradisjonelle bruken forrang. Det eneste vilkåret var at tradisjonsbruken ikke var 

 

2 Norut Tromsø Rapport nr.: 1/2009 
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ærekrenkende.Tradisjonelle samfunn er i alminneligehet basert på primænæringene, 
og er hierarktiske basert på kollektivistisk slektsbasert organisering med bl.a klare 
regler for oppførsel. 

 
Om den samiske kulturen skal bevares og utvikles, så må samene få beholde sine 
egne naturressurser, mener nå norske myndigheter. Dette var bakgrunnen for at 
staten endret sine rettsoppfatninger i Finnmark på 1990-tallet, som bl a munnet ut i 
at Stortinget og Sametinget opprettet Finnmarkseiendommen/Finnmárkku opmodat 
(FEFO) i 2005, et foretagende som Sametinget og Finnmark fylkesting eier 
sammen som forvalter av grunnen i Finnmnark. Samtidig med Finnmarkslovens 
ikrafttredelse i 2005, uttrykte Stortinget bl.a følgende om retten til fiske i 
Tanavassdraget:  I Tana og Neidenvassdraget har lokalbefolkningen særskilte 
rettig-heter til fiske på grunnlag av lov, alders tids bruk og lokal sedvane. 

På tross av opprettelsen av den lokalbaserte forvaltningsorganet til Tanavassdraget 
TF (2011), og at samisk tradisjonskunnskap har fått en viss lovbeskyttelse i 
Naturmangfoldloven, så er det få bestemte tegn fra det norske samfunnet som på en 
anstendig og formell måte ivaretar vanlig samisk kompetanse i bl. a nærings-
forvaltningen. Dette er lite tillits-vekkende og skaper igjen ny usikkerhet om statens 
offensiv for en bredere samisk materiell kulturutvikling. 

Selv om det drøftes hvor langt samiske sedvaner rekker i norsk skreven rett, tilsier 
på mange måter den nye tid som er kommet til Sápmi med folkerettsregler som 
legger vekt på slike sedvaner, større forståelse og overbærenhet for å ankerkjenne 
slik rettsforståelse.  Dette må særlig angå for regler som har et klart materielt 
innhold, og at samene selv vil nyttiggjøre seg av dem som er skapt gjennom 
generasjoner i deres naturbruk.  

TILTAK 

Følgende tiltak er sentrale i prosjektet:  

1. Bidra med kunnskaper til omforent større forståelse for den kulturelle og 
biologiske verdien laksefiske har for samisk levemåte og befolkningen ellers i 
Tanavassdraget og i Tanafjorden, gjennom innsamling av materiale blant fiskere 
og i sekundærkilder.  Statistikken forteller at både fangst og fangstinnsats etter 
laks i havet er gått betydelig ned de siste 30 årene. Fangster i vassdrag har 
imidlertid holdt seg ganske stabil. Innslag av rømt oppdrettslaks kan være 
medvirkende til at fangstene i vassdrag holder et jevnt nivå, mener bl.a. 
laksebiolog Niemelä. I Tanavassdraget er det både villaks og oppdrettslaks.  
Oppdrettslaksen er rømt fra oppretternes laksemerer.  Rømlingene finnes langs 
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hele norskekysten, som prøver på sensommeren å vandre opp til lakseelvene. 
Denne oppdrettslaksen bærer på en lakselus som kan være alvorlig for villalksen 
 

2. Gjøre et dykk i dagens fiskekultur i vassdraget for å få fram bedre informasjon til 
bredere opplysning om villaksen og laksekulturen, særlig hvordan tradisjonell 
fiskeutøvelse har endret seg med årene i vassdraget, særlig det som har hatt 
innvirkning på bestandsutviklingen av laksen.  

3. Prosjektets sammenfatning av kunnskaper om laksefiske i dette ormådet, er å 
legge tilrette for harmonisering av kreftene som rår innen lokal tradisjonsfiske 
(næringsfiske), laksebiologene, sportsfiske og forvalterne for å utvikle 
forutsetninger til bedre forvaltning av villaksen.  Dette materialet skal bl.a. gi 
grunnlag til bedre dialog gjennom gode forhandlingsteknikker mellom partene til 
bedre utnyttelse av felles ressurs for bedre forvaltning av villaksen i 
Tanavassdraget. 

4. Utvikling av informasjonsmaterialet om villaksen i Tanaområdet for alminnelig 
distribusjon.  Basert på sentrale emner fra prosjektets rapportering gjøres det 
samisk/norsk/-finsk redaksjon på stoffet til en presentasjonsfolder på alle tre 
språk.  Materialet utsendes husstandene i de aktuelle kommunene.  

KOSTNADER OG FINANSIERING 

 Følgende kostnadsbudsjett og finansiering foreslås prosjektet: 

Kostnader og finansiering
Prosjktledelse 150 000
Innkjøp av materiell 10 000
Design App om trad.kunnskap 25 000
Intervjuver, kontakt mot primærkilde 80 000
Totale prosjektkotnader 265 000

Finansierng
Deanu gielda-Tana kommune, Joddu 235 000
Samisk næringsforbund 30 000
Total finansierng 265 000
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Postene i budsjettet er lagt opp nøkternt.  Prosjektgruppen er avhengig av å delta 
aktivt i prosessen, særlig fordi kompetansen til medlemmene og geografien er fordelt 
i en avstand på 250 km.  Medlemmene må i noe grad kjøpes fri fra sine faste 
arbeidsforhold. 

Lønn til prosjektleder er fastsatt til over 60% av lønnstrinn 50, som inkluderer 
kompensasjon for ubekvem arbeidstid. 

Det utvikles en App med oppdatert informasjon om villaksens tilstand i 
Tanavassdraget, om sårbare fiskeområder (gyteplasser mv), antatt mengder oppgang 
og på hvilke tider den mest produktive laksen vandrer til elva mv.  Forprosjektering 
til appen (planlegging, design) avsatt kr 25 000.   

Appen kan også utvikles som informasjonskilde om andre forhold som har 
betydning for laksefiske i elva og fjorden.  Applikasjoner om fisketider, regler og 
annen faktainformasjon kan bli lagt inn til bruk for fiskerne og andre.    

 

ANSVAR OG ORGANISERING 

Det opprettes en felles prsjektsgruppe på 4 medlemmer til å lede prosjektet.   
Styringsgruppens leder er laksebreveier Brynly Ballai, Deatnu-Tana. De øvrige 
medlemmene vil bli rekruttert fra midtre og øvre deler av vassdraget. 

Prosjektgruppen er det overordnede organet i prosjektet med løpende dialog mot 
styringsgruppen, og godkjenner den endelige prosjektrapporten. 

Ansvarlig prosjektorganisasjon er foreningen Tanavassdragets fiskerettshavere, 
9845 Deatnu-Tana, org.nr. 813 503 492. 

OPPSTART OG VARIGHET 

Dersom det lykkes å få finansiering til prosjektet, kommer prosjektet i gang når 
tilsagnsbrevet fra Jodduarenaen er prosjektgruppen i hende. 

Prosessen i prosjektet har en varighet på 8-9 måneder og avsluttes innen utgangen av 
år 2018. 

NYTTE AV PROSJEKTET 

Prosjektet vil ha betydning til laksefiskepartene i Tanaområdet som deltar i 
prosjektet, til forvaltere av Tanavassdraget og Tanafjorden, samt til personalet som 
blir engasjert i prosjektprosessen og for oppdragsgiveren.  
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Rapporten vil også være til nytte for det videre arbeidet med det lokale laksesenteret 
Joddu, og for fiskersamfunnets medlemmer som søker seg til Tanaområdet i 
nærings- eller fritidsøyemed.         

 

Deatnu – Tana, 14. mars 2018  

Brynly Ballari, leder TVR         


