
Laksefisket i Deatnu,Tanaelva, 
Teno – livsnerven i samisk kultur 

gjennom tiden
Konferansen Laksen og laksefisket i Tanavassdraget, Karasjok, 13. og 

14.11.2018.

Steinar Pedersen, historiker



Laksen – hovedvilkåret for bosetting langs 
vassdraget
• Denne konferansen – et viktig bidrag til at laksen og laksefisket også i 

fremtida kan forbli en livsnerve for folk i elvedalen og for samisk 
kultur. Slik har det vært gjennom tusener av år.

• Laksen - hovedgrunnen til at folk slo seg ned her. Jf. Jacob Fellman –
utsjokprestenpå 1820-tallet:

• Det är laksens förekomst i Tanaelf, som lockat menniskan att slå sig 
ned vid dess sandiga och sterila stränder. Det är af den, som den der 
bosatte fåtaliga befolkningen hufvudsakligast har sin utkomst.

• Norsk utredning fra 1850-tallet: Bosetninga 24 mil innover i landet var 
fremkaldt ved Laxefiskeriet i Tanens Elv. 



Sentrale trekk

• Tanalaksen ettertrakta i Vest-Europa for flere hundre år 
siden
• 1730: Thanebay Lax nyder præferensen for ald anden 

Lax
• Befolkninga, samene selv, har forvalta laksen og 

laksefisket alene, nesten frem til i dag
• En god forvaltning var en forutsetning for livsgrunnlaget
• Likevel – naturgitte forhold kunne føre til feilslått fiske
• Én hovedtrend – Enorme bestandsvarisasjoner.
• Og – gjentatte utsagn om at laksefisket var så mye bedre 

før
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1580 – første skriftlige kilde om laksefangsten: Samene 
langs Deatnu/Tanavassdraget får veldig mye laks

- The lapper som långes vth med samme ellf boendes
äre, nemligt Tennobyen, Uthziokbyen och Aidewarby,
ther samme Tenno elf fram om løper, the få mektigt
mycken lax.
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Rundt år 1600 – strid mellom statene om 
samenes områder og laksen bl.a. i Deatnu.

- De samiske siidaene hadde full råderett over lakseressursen, 
og krevde avgift av andre som ønska å fiske der.

- Handelsskip fra bl.a. Nederland kjøpte laks ved 
Tanamunningen

- Sverige og Danmark(Norge) rivaliserte om herredømmet over 
den nordlige delen av Sápmi, herunder lakseressursene i de 
store elvene

- Kongelig svensk laksefogd til vassdraget – 1605
- Dvs. at statlig inngripen er et relativt nytt fenomen i forhold til 

befolkningas egen flere tusenårige forvaltning.
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Kalmarkrigen 1611-12. Freden i Knæred 1613. Samisk 
selvforvaltning av laksefisket.

• 1613: Kysten og fjordstrøkene i Finnmark ble for første gang en del av 
Norge, og ensidig underlagt kongen i København.

• I perioden 1613 - 1751 lå de tre-fire nederste milene av vassdraget 
under kongen i København

- Tanasamene hadde fiskeretten i  det nederste løpet under 
dansk styre, men kongen forpakta bort handelsretten

- Resten av de 12-1300 kilomtrene av lakseførende elv få 
formelt sett under svensk jurisdiksjon, men samene der var 
også underlagt dansk skattlegging.

- At de hadde fiskeretten, og forvalta laksen selv, var det aldri 
noen tvil om
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Grenseforholdene 1613-1751

LAKSEHANDELEN – ALLMUEN STO STERKT



LAKSEHANDELEN – ALLMUEN STO STERKT

• Ett eksempel fra 1734

• De samiske fiskerne mellom Tanamunningen og Utsjok tvang 
handelsforvalteren på Gullholmen til å kjøpe mellom 3 og 5 000 kilo 
bederva laks

• Hvis ikke ville han få en banket Trøje

• Forvalteren måtte leie folk med båter for å dumpe laksen ute i fjorden



Deatnu blir en del av grensa 
mellom Norge og Sverige i 1751.

- Finland etter 1809.
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1751-grensa – konsekvenser for samene langs 
Tanavassdraget
• Karasjokområdet blir en del av Norge, og skifter fra å være svenske til 

å bli danske undersåtter. Vestre og nordre bredd av Tanaelva fra 
Polmak blir også norsk område

• Samene på sør- og østsida – Utsjokområdet - blir nå ensidig svenske 
undersåtter

• Laksefisket berøres ikke negativt

• Allmuene på hver side av grensa fortsetter å forvalte laksefisket selv, 
slik de hadde gjort tidligere

• Lappekodisillen – trolig et viktig formelt grunnlag



1751-grensa i Tanadalen. Utsjoksamenes
siidaområde ble delt.
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LAPPEKODISILLEN.
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LAPPEKODISILLENS § 28 – frihandel for 
Utsjok- (og Enaresamene).
• Innbyggerne i Utsjok skulle - når det gjelder handelen - både ved kjøp 

og salg, bli behandla på samme måte som de norske undersåttene. 
Dette skulle gjelde både under det gjeldende og fremtidige 
handelsregimer. 

• Handelen på norsk side skulle ta i mot de produktene de kom med, og 
levere dem de varene de trengte, til fastsatt pris.

• Men – handelen hadde ikke plikt til å yte kreditt til de svenske 
undersåttene



Den samiske selvforvaltninga innen laksefisket –
nå på tvers av grenselinja - sto ved lag etter 1751

• Lappekodisillen – ingen eksplisitte paragrafer om laksefisket, først og 
fremst reindrift.

• Men - myndighetene ser ut til å ha akseptert at det samiske 
fellesskapet innen laksefisket i Tanadalen var en nødvendig 
forutsetning for å oppfylle en viktig målsetting i forarbeidene til 
kodisillen: 

• "Den Lappiske Nations Conservation" – bevaring og opprettholdelse 
av den samiske nasjon – det samiske folk - og bruk av naturgodene 
etter gammel sedvane (§ 10).

• Bruk av kodisillens bestemmelser innen laksefisket til langt inn på 
1800-tallet



1809 – FINLAND UTSKILLES FRA SVERIGE, OG 
BLIR ET STORFYRSTEDØMME UNDER TSAREN.
• Det fikk ingen betydning for laksefisket og samenes felles forvaltning 

av Deatnu, at Finland ble løsrevet fra Sverige i 1809, og statsrettslig 
reetablert som den russiske tsarens storfyrstedømme.

• Samene der ble riktignok fra da av kalt Russiske Finner.

• Heller ikke den såkalte grensesperringa i 1852 ser ut til å ha virka 
negativt på fellesskapet innen laksefisket.
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Tidene endrer seg – statene griper reelt inn i 
forvaltninga, ca. 120 år etter 1751
• 29.4.1871, Stortinget, en egen lov om at kongen skulle kunne 

fastsette regler for fisket i grensevassdrag, uten å være bundet av den 
alminnelige lakse- og innlandsfiskelovgivning

• 1872/73 kom de første felles fiskereglene for Deatnu, utferdiga i 
Helsingfors og Stockholm. 

• Lystring, overstenging og goldin ble forbudt. 

• Men – ble det helt slutt på disse metodene?

• Hans J. Henriksen, fra Båteng, skriver i 1945 at han nok i høstmørket 
hadde sett ild reke på vatnet i Tanaelva, men det har vel vært skrømt. 



Omtanke for laksebestanden,predatorer, 
laksefiskets betydning, forholdet mellom 
øvre og nedre del, sedvaneretten, 
handel,sur laks og sosiale relasjoner



Omtanke for laksebestanden

• Karasjok før 1873 – bruk av tverrstengsler.

• De største laksene gikk opp før tverrstengslene kunne settes. Disse 
skulle det ikke fiskes på. Dvs. at man hadde en årviss genbank

• Fellesmøter mellom grenseallmuene i 1830 og 1850: Enighet om å 
kjøre sand på isen om vinteren for å gjøre Midtstrømslinien dypere. 
særlig i selve elvemunningen.

• Karasjok 1870: Omfattende grøfting av myrer i 
fiskekultiveringsøyemed.  Fiskeyngelen som i flomtida hadde forvilla 
seg inn i dammer og vannpytter i myrene, skulle få adgang til elva 
igjen.



Bekjempelse av predatorer har hatt en sentral 
plass for å sikre laksebestanden.
• Sel og kobbe

• Fiskeender (laksand, siland) storlom og smålom, i nyere tid

• Oter 

• Lake

• Gjedde

• Fiske med smågarn/sáibma, etter sjøørret, gjedde, m.v.

• Notfiske for å tynne ut gjeddebestanden, etc

• Sjørret. Lakseting, Langnes 1884: Samtlige vare af den Formening, at 
Søørretten er en slem Rovfisk, der gjør meget Skade ved at Fortære 
Laxerogn og Yngel af saavel Lax som anden Ferskvandsfisk
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Storstilt, felles klappjakt på sel – store 
fangster

• Ca. 1780: Man dreiv seljakt fordi saadanne Sorter Søedyr er 
Laxefangsten til betydelig Hindring i adskillige Henseender.

• Sælhundefangst – et ledd i næringkombinasjonen

• Forsterka ulvesakser satt opp ved stengslene med laks som åte, garn, 
kroker på tømmerstokker gravd ned i sanda, grovkalibra rifler 

• 1820-tallet: Organisert klappjakt om høsten, fra Seida og nedover, 
opptil 240 sel tatt på 8 dagers fangst

• Midt på 1930-tallet ved Bonakas: 126 kobber tatt på en gang. 
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Laksens betydning. Fra topp til bunn på ett år 
til det neste.
• Dårlige lakseår var en direkte ulykke. 

• Gustav Wahlenberg 1802: Reindriftssamene hadde sitt utkomme fra 
reindrifta, 

• men Laxfisket är däremot Fiskare-Lapparnas nästan enda uppehälle, 
de vistas och derföre alla om sommaren vid Tana elf, 

• 1820-tallet – enkelte fiskere – fangst på mer enn 20 tønner

• 1828 – fantastisk lakseår. 1829 og 1830 – katastrofalt dårlige år. Heller 
ikke ryper om vinteren – nødstilstander

• Tilsvarende elendige lakseår har man sikre kilder på både utover på 
1800- og 1900-tallet



Mistenksomhet i forhold til fiskere lengre 
nede i vassdraget. Ulver og svensker
• Langvarig  og nedgrodd oppfatning blant fiskerne: De som fisker lengre nede har 

ikke reint mel i posen. 

• Tinget i Karasjok i 1728: De danske sjøsamene ville for lenge siden ha stengt 
Tanamunningen om de hadde makta det, men det ble sagt at det var umulig for 
dem.

• Like før år 1800 - de danske undersåttene fra Karasjok stilte på det svenske tinget 
i Utsjok i 1799. «Svenske» samer derfra skulle  ha overstengt et sund 
(Jalvvinuorri) ved Geavŋŋis/Storfossen – om lag 140 km nedenfor Karasjok.

• Danske myndigheter så for seg en næringsmessig katastrofe for karasjoksamene, 
da også ulveplagen var stor. Sorenskriveren var dramatisk i sin beskrivelse:

• Ulven paa den eene Side ødelegger dem deres Reen og de svendske Lapper paa
den anden Siide opfisker den Lax der skulde tiene til deres Underholdning. 
Saaledes tilføjes de yderste Skade af Ulver og Svendsker; ... .

•

•

•

•



Sedvaneretten

• Utsjok, 25. september 1825:

• Öfverenskommelse och häfd stadgar här vissa rättigheter, och de äro
heligare än de , hvilka den verldsliga makten utstakar.

• Amtmannen i Finnmark – 1830 - ubegriplig stor enighet mellom 
grensefolket

• Det herska
• ... en Enighed og Harmonie imellem begge Rigers Undersaatter i saa

Henseende, som man neppe vilde kunne vente at finde imellem Mennesker 
af forskjellige Nationer, der staar paa det laveste Trin af Aandskultur, i et 
Anliggende, hvori der er Spørgsmaal om deres Personlige Interesse.



Sosiale relasjoner, sur laks og den dorske 
elvefinn.
• Laksen hadde også en plass i de sosiale forbindelsene mellom reindrifts- og 

elvesamene. Fra Karasjok fortelles det for eksempel at spekelaks var det 
første fjellsamen skulle trakteres med, når han kom på besøk om høsten. 

• En medisinalberetning fra Tana i 1865, kommer også inn på spekelaksens 
plass i det lokale næringsliv, samtidig som den gir et tidstypisk bilde av 
fiskeren - sett med norske embetsmenns øyne:

• Elvefinnen er af Naturen dorsk og lever for Øieblikket. ... Om Sommeren, 
salænge Laxefiskeriet varer, lever Elvefinnen i Overflod; Laxen sælges fersk 
eller saltet utilstrækkeligt og sur til Fjeldfinnerne. (…) Om Vinteren sover 
Elvefinnen mer end den halve tid af Døgnet.

• Sur laks? Trolig en tilnærma rakingsprosess, på grunn av lite salt. Om slik 
laks sies det gjerne at den har fått sommersmak. Samisk – gessáduvvon.



FISKERETTEN



Laksefisket i Tanavassdraget er den samiske 
næringsaktivitet – utenom reindrifta - som 
utvilsomt har den sterkeste formelle 
rettsbeskyttelse i Norge i dag
En meget sterkt beskytta rett for lokalbefolkninga gjennom flere hundre år. 



Lovgivninga har systematisk kodifisert alders tids bruk, 
sedvaneretten, og helt nylig også urfolksretten.

• 1751 - Lappekodisillen

• 1775 – Jordutvisningsresolusjonen for Finnmark, § 6.

• 1888 – Den første Tanalova

• 1911 – Kongelig resolusjon om utøvelse af fiskeretten

• 2005 – Finnmarkslova, § 28

• 2011 – Forskrift om lokal forvaltning

• 2014 – Ny tanalov.
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Sammenfatning – rettsutviklinga.

• De lovgivende myndigheter – fra kongen i København på midten av 1700-
tallet, til Stortinget i 2014 – har systematisk sikra laksefisket som en 
livsnerve i elvedalskulturen.

• Offentlige myndigheter har heller aldri grepet inn i befolkningas 
grunnleggende fiskerett og overført deler av den til grupper uten slik rett. 

• Det er kun ett unntak, og det unntaket er utrolig nok fra 2017. 
• Norske myndigheter ga fra og med 2017-sesongen – uten 

rettighetshavernes kunnskap og medvirkning - tillatelse til at sørfinske 
hytteeiere med tomt på finsk side av Tanaelva skal kunne fiske gratis på 
norsk side av grenselinja, hvor fiskeretten tilligger elvedalsbefolkninga i 
Tanadalen. Det er en form for konfiskering av fiskerett som aldri har skjedd 
tidligere gjennom de siste fire hundre år som man har en noenlunde 
oversikt over.



JORDUTVISNINGSRESOLUSJONEN 1775. § 6

• ”De Herligheder, som hidindtil have været tilfælles for hele Bygder 
eller Almuen i almindelighed, være sig Fiskeri i Havet og de store Elve, 
samt Landings-Steder og deslige, forblive fremdeles til saadan
almindelig Brug.”

• STÅR FORTSATT I VÅR STORE RØDE LOVBOK
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LOV OM FISKERETTEN I TANAVASSDRAGET 1888

• DET ENESTE VASSDRAG I NORGE MED EN EGEN LOV OM FISKERETTEN

• § 1: Fiskeri i Tanaelven (…) kan alene udøves af de i 
Elvedistriktet fast bosiddende Mænd eller kvinder, som bruger
egen eller paa aaremaal leiet Jord i Distriktet.

• Kun husbonden eller et annet medlem av husstanden

• Kongen, eller den han bemyndiget, skulle fastsette nærmere 
bestemmelser for utøvelse av fiskeretten

§ 2: Andre enn de ”Fiskeriberettigede” kunne mot avgift få 
tillatelse til stangfiske etter laks og sjøørret
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1888-LOVEN SLO FAST TANADALSINNBYGGERNES 
GAMLE  RETT

• FORNORSKINGSFREMMENDE TILTAK?

• Nei. DERIMOT: JORDEIENDOMSBESTEMMELSEN VAR ET VERN FOR 
TANADALSINNBYGGERNES GAMLE FISKERETT

• HVORFOR? Hindra KONFLIKTER I LAKSEFISKET i forhold til tilflyttere 
nederst i vassdraget. Gjennom jordeiendomskravet kunne ikke disse 
uten videre etablere seg som laksefiskere til fortrengsel for de gamle 
brukerne
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GAMLE RETTIGHETER SKULLE SIKRES

- OMFATTENDE OG MEGET GRUNDIGE FORARBEIDER

- SEDVANEMESSIGE RETTIGHETER SKULLE BESTÅ

- REGELVERKET FRA 1775 VAR ET SENTRALT FUNDAMENT

- LAPPEKODISILLEN FRA 1751 BLE OGSÅ DRØFTET

- ET EKSEMPEL PÅ GOD NORSK LOVGIVNINGSTRADISJON

Steinar Pedersen,historiker, dr. philos



Kgl. res,1.4.1911 - om Maaten og Betingelsene for Fiskerettens 
udøvelse i Tanavassdraget i Finmarkens Amt.

• Paragraf 2.

• Fiskeberettiget er bare de mænd og kvinder, som er norske borgere, 
og som er fast bosittende paa og og bruker egen eller på aaremaal
leiet særskilt matrikulert jord i en eller flere parceller i elvedistriktet, 
naar jorden derhos: 

• a. ligger inden 2 km. fra elvebredden. 

• b. er bebygget for beboelse og 

c. er saa stor og dyrket, at der paa samme avles aar om andet 
mindst 1 kufor (2000 kg. høi) 
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Finnmarkslova 2005. 

• § 28. Fisket i Tana- og Neidenvassdraget.

• I Tana- og Neidenvassdragene har lokalbefolkningen særlige 
rettigheter til fiske på grunnlag av lov, alders tids bruk og 
lokal sedvane.(…)

• Paragrafen la opp til en forskriftsfesting av en lokal 
rettighetsbasert forvaltning, og at forskrifter og 
forhandlinger med Finland skulle skje i samråd med 
Sametinget, berørte kommuner og rettighetshaverne.
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Forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget, 
Finnmark (Tanaforskriften). Ikrafttredelse 04.02.11.

• § 2. Formål. - å etablere lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget, og å legge til rette 
for at forvaltningen av vassdraget sikrer fiskebestandene i Tana som naturgrunnlag for 
bosetting og for samisk kultur.

• § 6.Tanavassdragets fiskeforvaltning. Et lokalt fiskeforvaltningsorgan, Tanavassdragets
fiskeforvaltning, skal ha ansvar for å forvalte fisken og fisket i vassdraget, herunder 
organisering av fisket og salg av fiskekort, overvåking av fiskebestandene, oppsyn med fisket, 
fangstrapportering og informasjon.

• § 13.Avtale med Finland. Ved forhandlinger mellom den norske og den finske stat om avtale 
om fiske i Tanavassdragets skal Tanavassdragets fiskeforvaltning utpeke to representanter til 
den norske forhandlingsdelegasjonen (…). 

• Ved regionale forhandlinger med Finland om fiskeregler og fiskekortpriser for tilreisende 
fiskere skal Tanavassdragets fiskeforvaltning utpeke to representanter til den norske 
forhandlingsdelegasjonen (…).

Steinar Pedersen,historiker, dr. philos
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Tanaloven 2014 – en ytterligere sikring av fiskeretten for 
vassdragets befolkning. Ikrafttredelse 01.07.14.

• § 1. Lovens formål. Lovens formål er å sikre de særskilte rettigheter 
lokalbefolkningen har til fiske i Tanavassdraget på grunnlag av lov, 
alders tids bruk og lokal sedvane.

• § 3.Forholdet til folkeretten. Loven gjelder med de begrensninger 
som følger av ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i 
selvstendige stater. Loven skal anvendes i samsvar med folkerettens 
regler om urfolk og minoriteter og bestemmelser i overenskomster 
med Finland om fisket i Tanavassdraget.

Steinar Pedersen,historiker, dr. philos



Fiskeberettigede – garn og stang.

• § 4.Fiskeberettigete Den som avler minst 2000 kg høy i året eller 
tilsvarende mengde annet grovfôr på grunn som vedkommende eier eller 
leier på åremål og bor på eller i nærheten av, og som ligger mindre enn to 
kilometer fra elvebredden, har rett til å fiske etter alle fiskeslag og med alle 
tillatte fiskeredskaper i de lakseførende delene av Tanavassdraget. (…)

• § 5.Rett til stangfiske De personer som bor i Tana eller Karasjok kommuner 
har rett til å fiske med stang eller håndsnøre fra land og båt i de 
lakseførende delene av Tanavassdraget mot løsning av fiskekort til lav pris. 
(…)

• Fiskerett etter første ledd må ikke utøves til fortrengsel for de 
fiskeberettigete etter § 4.

Steinar Pedersen,historiker, dr. philos
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 INNLEDNING. 

Laksen – hovedvilkåret for bosetting langs vassdraget 
Jeg takker for æren av å få si noen ord på denne viktige konferansen, hvor man setter søkelyset på 

mange sider ved tanalaksen. Målsettinga må være å komme frem til en forvaltning av dette 

enestående naturgodet, bygd også på befolkningas egen kunnskap om laksen. Det vil sikre lokal 

legitimitet på begge sider av vassdraget, og bidra til at laksen og laksefisket også i fremtida kan forbli 

en livsnerve for folk i elvedalen og for samisk kultur. Denne konferansen er et bidrag til det. 

Når jeg her bruker uttrykket forbli en livsnerve, så ligger det i det at slik har det alltid vært, og at 

samisk kultur langs vassdraget har vært uløselig knytta sammen med laksen. Gjennom årtusener og 

århundrer har den vært det viktigste livsgrunnlaget for folk langs vassdraget, og hovedgrunnen til at 

folk slo seg ned her – slik presten i Utsjok på finsk side uttrykte det på 1820-tallet: 

Det är laksens förekomst i Tanaelf, som lockat menniskan att slå sig ned vid dess sandiga 

och sterila stränder. Det är af den, som den der bosatte fåtaliga befolkningen 

hufvudsakligast har sin utkomst. 

Det samme bildet tegnes også av en offisiell norsk utredning midt på 1850-tallet, som konstaterte at 

det langs vassdraget var boplasser opptil 24 mil innover i landet. Man var heller ikke i tvil om at 

denne bosetninga var "... fremkaldt ved Laxefiskeriet i Tanens Elv".  

Laksefisket har vært bestemmende for bosetningsmønstret, for sosiale og kulturelle forhold, og er en 

integrert del av både den samiske og elvedalskulturen for øvrig.   

 

Sentrale trekk. 
Tanalaksen har også vært objekt for strid mellom statene, og allerede for flere hundre år siden 

ble den eksportert til ulike vesteuropeiske markeder. Ingen synes at det er noe rart. Laksen fra 

Tana har vært, og er stadig helt spesiell. Handelsforvalter J. Sporring beskreiv den omkring 1730 

som kort, brei og feit - ettertrakta av både innen- og utenlandske kjøpmenn. Uten å rose den for 

mye, sier han, var det vel kjent at Tanalaksen ble foretrukket framfor all annen laks - "... uden at 

rose dend for meget er der vel bekandt at Thanebay Lax nyder præferensen for ald anden Lax».   

For folks livsvilkår var det derfor helt avgjørende at vassdraget ble forvalta på en slik måte at 

laksebestanden kunne danne grunnlag for livsoppholdet til stadig nye generasjoner. Det var den 

samiske befolkninga selv som sto for samarbeid om fisket, og tiltak for å holde bestandene oppe.  

Likevel kunne naturgitte forhold føre til at fisket slo feil. 

Hvis man skal peke på én hovedtrend når det gjelder den historiske fangstutviklinga i vassdraget – fra 

de første skriftlige kildene om dette på 1600-tallet til i dag – så er det de enorme 

bestandsvariasjonene som kunne inntreffe fra ett år til det neste. 

Laksen var elvesamenes viktigste mattilgang, og ved dårlige lakseår sto hungersnøden for døra. Slike 

indikasjoner har man både fra 17- og 1800-tallet. 

Et annet slående trekk ved kildene er at det gjentatte ganger opp gjennom århundrene sies at 

laksefisket var mye bedre tidligere. Er det noen som har hørt det tidligere? 
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1580 – første skriftlige kilde om laksefangsten: Samene langs Deatnu/Tanavassdraget får 

veldig mye laks 
Den første skriftlige kilde er fra 1580. 

- The lapper som långes vth med samme ellf boendes  äre, nemligt Tennobyen, Uthziokbyen 

och Aidewarby, ther samme Tenno elf fram om løper, the få mektigt mycken lax. 

 

Rundt år 1600 – strid mellom statene om samenes områder og laksen, ikke minst i Deatnu. 

 

Statene og tanalaksen, 1613 – 1751. 
I forhold til tidsdybda i befolkningas egen flere tusenårige historiske bruk og forvaltning av 

lakseressursen i vassdraget, er statenes inngripen av svært ny dato. 

 

 Frem til slutten av 1500-tallet var området en del av det gamle Sápmi - det uoppdelte samiske 

landet, hvor det ennå ikke var trukket noen grenser.  Den verdifulle samiske produksjonen – basert 

på de fornybare naturgodene – hadde likevel i flere hundre år allerede, tiltrukket seg 

oppmerksomhet fra de omkringliggende statene som alle krevde skatt av samene – Danmark-Norge, 

Sverige og Russland. 

Gjennom skriftlige kilder har vi mulighet til å følge laksefisket i Tanavassdraget i om lag 400 år. 

Til å begynne med er opplysningene få og spredte, men likevel tilstrekkelige til å fortelle at 

laksefisket allerede da var en basisnæring. På den tid var det en utelukkende samisk befolkning 

som bodde i tilknytning til vassdraget, og disse hadde full råderett over fisket. Rådigheten var av 

en slik karakter at de rundt år 1600 hadde rett til å kreve avgifter av utenforståendes fiske.  

De første skriftlige kildene fra denne tida forteller også at laksen var en ettertrakta ressurs som 

tiltrakk seg handelsmenn fra Vest-Europa, men også førte til strid mellom kongen av Sverige 

(med Finland) og Danmark (med Norge). Begge prøvde nemlig å få eneherredømme over disse 

nordligste samiske områdene, og brukte de midler som de meinte var nødvendige for å nå dette 

målet. Det viktige laksefisket i Tana stod sentralt i bestrebelsene deres. 

Rundt 1605 sendte svenskekongen bl.a. en egen "laksefogd" til både Alta og Tana for å fremme 

interessene sine. Kongen i København svarte noen få år seinere med å utrope seg selv til forvalter 

av laksefisket i vassdraget. Dette kunne selvsagt bare få betydning for de to-tre nederste milene 

av vassdraget, pga. av at han ikke hadde jurisdiksjon over mer enn det. 

 

Kalmarkrigen 1611-12. Freden i Knæred 1613. Samisk selvforvaltning av laksefisket. 
Bl.a. stridighetene om herredømmet på Nordkalotten, inklusive laksefisket i Tana, førte til 

Kalmarkrigen mellom Danmark og Sverige i 1611-12, og freden i Knæred i 1613. Kongen i 

København fikk fra da av for første gang enejurisdiksjonen over kyst- og fjordområdene i 

Finnmark, minus sørsida av Varangerfjorden. For Deatnu innebar dette at strekninga fra 

munningen opp til om lag Máskejohka, ble underlagt dansk-norsk enestyre. Frem til 1751 var 

dette området forskjøvet oppover til omkring Polmak. 
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Den aller største delen av vassdraget, mer enn 1000 km lakseførende elv - et reint samisk område 

- lå imidlertid fortsatt etter 1613 under svensk geistlig og verdslig jurisdiksjon, selv om alle 

samene langs hele vassdraget fortsatt måtte betale skatt også til kongen i København. 

 I denne øvre eller "svenske" sona, var det samene selv som fullt ut forvalta laksefisket. Blant 

annet har man eksempler på at de kunne kreve erstatning fra folk som dreiv ulovlig fiske lengre 

nede, og kvinner hadde lik arverett med menn til etablerte lakseplasser. 

Samene langs det øvre løpet hadde enerett til laksefisket, slik Tanasamene hadde i den nederste 

delen.  

 

Grenseforholdene 1613-1751. Kart. 
 

Laksehandelen – allmuen sto sterkt. 

Flere handelskompanier fra Norge, Danmark og Nederland, forpakta laksefisket på den korte 

danske strekninga nærmest utløpet på 1600- og 1700-tallet. Disse forpaktningene dreide seg i 

første rekke om retten til å kjøpe laks fra de lokale samiske fiskerne. Også samene aller øverst i 

vassdraget, fra Ávjovárri (Karasjok), leverte laks til handelen på Gullholmen.  

 

Man har eksempler på at de samiske laksefiskerne ikke akkurat sto med lua i handa overfor 

handelsforvalteren på Gullholmen. Et slikt tilfelle har man fra i 1734. Folk oppover dalen hadde fiska 

laks på forsommeren og lagt den i kalde kilder i påvente av å få levert den. Det varte og rakk med 

leveringsmuligheta fordi saltskipet sørfra hadde forlist. Fiskerne fra Utsjokområdet tvang da 

handelsforvalteren på Gullholmen til å ta i mot et større parti (3-5000 kg) råtten laks. Hvis han ikke 

gjorde det, ville han få en banket Trøje. Enden på det hele ble at han måtte leie folk for å frakte den 

bederva laksen ut på fjorden, for å dumpe den der (Saka kom opp på det lokale tinget, Omgang, samme 

år, men jeg kjenner ikke utfallet).  

Noe tidligere, i 1720, anmerker misjonær Elias Heltberg, at det «var stor Trette mellom Kiøbmanden 

og Finnerne i Guldholmen» 

Det de krangla om var om «Laxens Annammelse».  Dette var til stor «Fortred for Missionen, 

besynderlig, naar de første ere fortrædelige og Finnerne drukne». Misjonen sto for øvrig heller ikke 

sterkt overfor tanasamene, pga. at disse var så velhavende på grunn av inntektene fra laksesalget. 

 

Deatnu blir en del av grensa mellom Norge og Sverige i 1751 
Etter langvarige forhandlinger ble det i 1751 enighet om å trekke en endelig og permanent grense fra 

Østfold nesten til Varangerfjorden. På den tid var Finland en ordinær riksdel av Sverige, men grensa 

langs Deatnu ble grense mot Finland etter 1809. 

 

Kong Fredrik den femtes forordninger og åpne brev 1752 - faksimile 
Grensetraktaten med Lappekodisillen ble offentliggjort i denne lovsamlinga. 
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1751-grensa – konsekvenser for samene langs Tanavassdraget 
• Karasjokområdet blir en del av Norge, og befolkninga skifter fra å være svenske til å bli 

danske undersåtter. Vestre og nordre bredd av Tanaelva fra Polmak og oppover blir også 

norsk område 

• Samene på sør- og østsida av Deatnu – Utsjokområdet - blir nå ensidig svenske undersåtter 

• Laksefisket berøres ikke negativt 

• Allmuene på hver side av grensa fortsetter å forvalte laksefisket selv, slik de hadde gjort 

tidligere 

• Lappekodisillen – et viktig formelt grunnlag 

 

1751-grensa i Tanadalen. Utsjoksamenes siidaområde ble delt. Kart. 
Utsjoksamene mista en del av sitt tidligere siidaområde nord og vest for Deatnu. 

 

LAPPEKODISILLEN  
Statene ønsket ikke å lage vanskeligheter for det statsløse folket – samene – som ble berørt av 

grensefastsettelsen i 1751, og ble enige om å lage regler for å sikre at den Lappiske Nation kunne 

bestå. Det skjedde gjennom første kodisill og tillegg til grensetraktaten. Dette tillegget – senere kalt 

Lappekodisillen – skulle ha samme kraft som grensetraktaten selv. 

Mot en liten avgift fikk de samene som hadde behov for det, etter gammel sedvane, full 

næringsfrihet på begge sider av grensen. I første rekke dreide det seg om reindrift, men jakt og fiske, 

herunder sjøfiske og seljakt, var også omfattet – iallfall for reindriftssamene. Kodisillen – fastsatte 

videre blant annet, 

- Hvordan samene skulle eller kunne velge statsborgerlig tilhørighet 
- Samisk nøytralitet – iallfall for de grenseoverflyttende samene - i tilfelle krig mellom 

Danmark-Norge og Sverige (m/Finland) 
- Regler for overflyttingene, gjennom interne samiske administrasjonsordninger, hvor 

samelensmannen stod sentralt 
- Et eget samisk domstolssystem (§ 22) - ”Lapperetten”- med betydelig kompetanse, også på 

tvers av grensen  
o Lapperetten ser i prinsippet også ut til å ha vært brukt i grenseoverskridende 

laksesaker i Tanadalen 
- I visse spørsmål – blant annet samisk sedvanerett – var dette en obligatorisk 

førsteinstansdomstol, men kjennelsene derfra kunne ankes inn for det ordinære 
               offentlige rettsvesenet 

- På bygde- eller herredsrettsnivå skulle det også være samisk representasjon, hvis en same fra 
det andre landet stod for retten. Da skulle det være to samiske meddommere fra hans egen 
side. Samelensmannen hans kunne også møte som forsvarer 

o Dette ble også anvendt i laksesaker mellom danske og svenske samer ved Deatnu før 
1809. 

- Og – myndighetene ble pålagt å høre om samene hadde noe å klage over, og følge kodisillens 
bestemmelser på det det mest nøyaktige 

 

Kodisillens regelverk var et uomtvistet grunnlag for de gjensidige samiske forbindelsene og 

ressursbruken, på tvers av grensestrekningen til 1809. Finland ble da utskilt fra Sverige, som et 

storfyrstedømme under tsaren. Kodisillen fortsatte likevel å fungere, også på grensen mellom 

Norge og Finland, helt til 1852 – da reindriftssamenes grenseoverflyttingsrett ble satt til side 

(også kalt grensesperringen). Men – kodisillen som sådan er aldri blitt formelt opphevet på 

grensen mellom Norge og Finland.  
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LAPPEKODISILLENS § 28 – frihandel for Utsjok- (og Enaresamene). 

De svenske forhandlerne la stor vekt på at de samene som kom under svensk eneoverhøyhet, på sør- 

eller østsida av elva, dvs. Utsjoksamene, måtte få beholde handelsretten på norsk side. Dette ble også 

etterkommet. 

 

I Lappekodisillen – hvor statene altså var enige om å sikre fremtida for den Lappiske Nation - ble det 

tatt inn en paragraf om de nordligstboende svenske samenes frihandelsrett.  I § 28 slåes det nemlig 

fast at innbyggerne i Ohcejohka/Utsjok (og trolig også Anár/Enare), fullt ut skulle bli behandla på linje 

med de norske undersåtter når det gjaldt handel, og få samme pris for varene som dem. Det var kun 

en begrensning, nemlig at handelskompaniet ikke var pliktig til å gi dem kreditt. 

Laksehandelen var en viktig forutsetning for at denne paragrafen kom til. 

 

Den samiske selvforvaltninga innen laksefisket – nå på tvers av grenselinja - sto ved lag 

etter 1751 
Grensetrekkinga i 1751 førte i praksis til få eller ingen endringer i den tilvante måten å fiske på. 

Flere fellesfiskeordninger på tvers av grenselinja viser klart at den gamle selvforvaltninga stod 

ved lag, selv om grensetraktaten hadde som uttalt målsetting å gjøre slutt på alt bruks- og 

eiendomsfellesskap mellom innbyggerne i de to landene.  

Men - Lappekodisillen - tillegget til grensetraktaten av 1751 - om samenes rett til å bruke land 

og vann etter gammel sedvane på tvers av den nye grensa, gikk tydeligvis foran grensetraktatens 

hovedformål også når det gjaldt laksefisket, ikke bare reindrift. 

Selv om kodisillen ikke har noen eksplisitte paragrafer om laksefisket, virker det som om 

myndighetene aksepterte at det samiske fellesskapet innen laksefisket i Tanadalen var en 

nødvendig forutsetning for å oppfylle en viktig målsetting i forarbeidene til kodisillen: "Den 

Lappiske Nations Conservation" – bevaring og opprettholdelse av den samiske nasjon – det 

samiske folk. 

En av de mest stabile fellesfiskeordningene var over- eller tverrstengslet – fra bredd til bredd - 

som hver sommer var satt opp i nærheten av Vuovdaguoika, et lite stykke ovenfor munningen 

av Válljohka. På et fellesmøte mellom allmuene i 1773, er det tydelig at dette stengslet allerede 

hadde vært i bruk en god stund. Det besto ennå i nesten hundre år etter det - drevet i fellesskap 

av undersåttene i to land - og var en institusjon helt frem til slutten av 1860-tallet da 

Karasjokbeboerne trakk seg ut av foretaket. 

Beboerne på finsk var ikke enige i dette, og uttalte at de ville fortsette med overstenginga på 

ensidig basis. Stengslet hadde da vært brukt i flere generasjoner, og norske myndigheter var da 

i sterk i tvil om de ut fra sedvanerettslige juridiske prinsipper hadde rett til å hindre dem i å gjøre 

det. Men - saka ble ikke aktualisert juridisk fordi samene på finsk side ikke satte i verk ensidig 

overstenging. 

Andre kollektive, og dermed også sosialt sammenbindende fiskemetoder, var goldin og 

golgadat, som begge involverte et betydelig antall deltakere, og en stor mengde redskaper. 
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1809 – FINLAND UTSKILLES FRA SVERIGE OG BLIR ET STORFYRSTEDØMME UNDER TSAREN. 
I 1809 ble Finland utskilt fra Sverige, og etablert som et storfyrstedømme under den russiske tsaren. 

Dette hadde ingen betydning for laksefisket. Det fortsatte som tidligere. Grenselinja eksisterte 

nærmest ikke i praksis. Den tidligere selvforvaltninga og enigheta ble videreført, selv om norske 

myndigheter nå karakteriserte samene på finsk side som de Russiske Finner. 

Heller ikke grensesperringa i 1852 ser ut til å ha virka negativt inn på laksefisket. 

 

Tidene endrer seg – statene griper reelt inn i forvaltninga, ca. 120 år etter 1751. 
På 1860-tallet foranlediga enigheta mellom allmuene et dypt hjertesukk fra amtmannen i Finnmark. I 

et brev til Indredepartementet konstaterte han at det ikke var noen tvist mellom grenseboerne på 

finsk og norsk side. Problemet var at de var altfor enige - "... i at sette sig ud over alle 

Fredningshensyn." 

Amtmannen meinte da at det var helt nødvendig med et samarbeid mellom de to lands myndigheter, 

fordi befolkninga det var tale om sto på et kulturtrinn som var lidet gunstig for Fiskeriets Forbedring 

som for Kulturarbeide i almindelighet. De aller fleste fiskerne i vassdraget var nemlig samer som 

hadde mindre let for at fatte og erkjende at der kan være Nytte i at legge Baand på sig i 

Efterstræbelsen av Fisket. Derfor var det ønskelig med innflytting av beboere som hadde nok 

Forstand til at indse at Laxens Fredning i Gydetiden, var nødvendig. 

Dette er et signal om at vilkårene for befolkningas egenforvaltning var i ferd med å endre seg. 

29.4.1871 gav Stortinget en egen lov med to paragrafer, om fiske i grensevassdrag. Den var 

spesiallaga for å gi myndighetene større kontroll med, og innflytelse på forvaltninga av 

Tanavassdraget. I paragraf 1 het det: 

Kongen skal være bemyndiget til for Norges vedkommende at fastsætte Regler 

for Fiskeriet i Vasdrag, der danne Grændse mod Naborige, uden at være bundet 

til de i Lovgivningen angaaende Fiskerie i Elve og Indsøer og angaaende Fredning 

af Lax og Søørret indeholdte Bestemmelser. 

 Enstemmig bifaldt. 

Det vil si at kongen skulle kunne fastsette regler for fisket i grensevassdrag, uten å være bundet 

av den interne lakse- og innlandsfiskelovgivning om fredning av laks og sjøørret. 

Dette ble raskt omsatt i praksis. Allerede i 1872/73 kom de første likelydende fiskereglene for 

Deatnu, utferdiga i henholdsvis Helsingfors og Stockholm. Der ble flere av de tradisjonelle 

fiskemetodene forbudt – lystring, overstenging og goldin. Særlig gikk dette hardt ut over de som 

dreiv laksefiske øverst oppe i vassdraget, folk i Karasjokområdet.  

Men – om det nå ble helt slutt på de gamle metodene kan man nok spørre seg – f.eks. gjelder det 

lystringa. Hans J. Henriksen, fra Båteng,  skriver f. eks. i 1945 at han nok i høstmørket hadde sett ild 

reke på vatnet i Tanaelva, men det har vel vært skrømt.  
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Omtanke for laksebestanden, predatorer, laksefiskets betydning, forholdet mellom øvre 

og nedre del, sedvaneretten, lokal handel, sur laks og sosiale relasjoner 
 

Omtanke for laksebestanden. 
Frem til andre halvdel av 1800-tallet ble det brukt til dels meget effektive metoder – goldin, 

golgadat, tverrstengler og lystring.  

Hadde man overhodet ikke omtanke for at laksen måtte få mulighet til å gyte? 

En slik antakelse er helt feil.  

Folk hadde en sånn detaljviten om laksens biologi og gyting, at naturvitenskapen på enkelte 

felter først ganske nylig har kunnet bekrefte den lokalkunnskapen som ble nedtegna for 

nærmere 200 år siden. 

Laksefisket ble ikke drevet uten omtanke for konsekvensene. Ordføreren i Karasjok opplyste f. 

eks. i 1872 at det ikke gikk an å sette opp noe overstengsel i Kárášjohka før 2-3 uker etter at elva 

var gått opp, og laksen kom opp dit allerede den 9. eller 10. dagen etter isløsninga.  

De største laksene ville derfor ha passert stengslet før det kunne settes.  Dermed ville 

stamlaksbestanden være sikra. Med et moderne ord kunne vi kalt det for en årviss genbank. 

Rettsoppfatninga var at den laksen skulle det ikke fiskes på. Det ble derfor stor oppstandelse i 

Karasjok på 1860-tallet, da en familie etablerte seg ved det øvre løpet av Iešjohka. Frykten var 

at dette ville føre til fiske nettopp på stamlaksen. 

På fellesmøter mellom allmuene i Finland og Norge rundt 1830 og 1850 drøfta man også tiltak 

for å lette lakseoppgangen.  Tidligere erfaring hadde vist at å kjøre sand på isen om vinteren, 

hadde hatt en gunstig virkning, i det "Midtstrømslinien" ble dypere. Dette ville man fortsette 

med, og særlig i selve elvemunningen. Dette for at isen der ikke skulle ligge der lenge etter at 

elva ellers var gått opp, slik det vanligvis var og er. Ved slike forholdsregler ville elva ikke utbre 

seg i et "flakket Leie", noe som ville være gunstig for lakseoppgangen. 

I Karasjok ville man også ha "Skuddpremie" på lake, fordi den spiste rogn av laks og annen mer 

nyttig fisk. Samme sted ble det også omkring 1870 satt i gang en omfattende grøfting av myrer i 

fiskekultiveringsøyemed.  Det ble gjort for at den fiskeyngelen som i flomtida hadde forvilla seg 

inn i dammer og vannpytter i myrene, skulle få adgang til elva igjen. 

 

Bekjempelse av predatorer har hatt en sentral plass for å sikre laksebestanden. 
Så lenge befolkninga selv hadde kontroll over miljøforvaltninga – dvs. til langt inn på 1900-tallet satte 

man inn en stor og variert innsats i bekjempelsen av predatorer for å sikre laksebestanden.  Samtidig 

var også mange av predatorene viktige mattilskudd og kunne gi kontantinntekter ved salg av både 

kjøtt og skinn.  

 Man hadde fokus på alle typer skapninger i faunaen som kunne skade laksebestanden. Det gjaldt 

både fugler, fisk og dyr som tar lakseyngel, smolt eller større laks. 

 

Hva er det så vi snakker om? 
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Storstilt, felles klappjak på sel – store fangster 

o Gjennom lang tid foregikk det en omfattende fangst av sel og kobbe i vassdraget, 

i området Seida/Masjok, med en fangst på opptil 2-300 dyr på noen døgn. Hele 

elvelaget, på begge sider av grensa, kunne delta i denne fangsten. Ennå midt på 

1930-tallet tok folk i Bonakas 126  kobber i en jaktoperasjon. 

Fiskeender, storlom og smålom. 
o Alle disse artene ble systematisk beskatta fra våren av. Man tok egg til 

husholdninga, skjøt, eller fanga dem med sakser. Blant annet - til relativt nylig - 

var det ikke uvanlig å skyte flere av disse artene om våren når drivgarnsfisket tok 

til. 

Oter. 

o  Denne arten var under beinhard beskatning gjennom flere hundre år på grunn 

av gode skinnpriser, og i tillegg skuddpremie fra begynnelsen av 1900-tallet. På 

1820-tallet opplyses at den beste åta i otersaksa var laks. Nå er arten totalfreda 

siden 1982. 

 

Gjedde  

- Tidligere tok man bl.a. mye gjedde og lake med ørret-/småfiskgarn – sáibma.  Mer 

restriktive regler for bruk av slike garn sies å ha redusert beskatninga av disse artene.  

- I øvre deler av vassdraget har det også tidligere har vært drevet et aktivt fiske, blant 

annet med dragnøter for å tynne ut bl.a. gjeddebestanden.  

- Villminken er en relativt ny predator i vassdraget, og den eneste det er tillatt å bekjempe 

med tradisjonelle metoder. 

 

La meg bare forsiktig uttrykke en viss undring når det fra biologisk hold i en årrekke har vært hevda 

at predatorer ikke har noen negative virkninger på laksebestanden. I en slik forbindelse har man også 

hørt utsagn om at laksen har levd med predatorer i tusenvis av år, og ikke tatt skade av det. Langs 

Tanavassdraget er virkeligheta uansett at dette har vært et samliv hvor mennesket over lang tid har 

grepet meget sterkt inn for å begrense antallet predatorer. Hvis folk har erfart at det ikke har hatt 

noen virkninger - er det da mulig at man i et utall generasjoner har brukt tid og krefter på å redusere 

trykket fra predatorene? 

 

Sjøørret – tradisjonell kunnskap. 

Sjøørreten har hatt betydelig fokus de seinere årene. Erfarne laksefiskere forteller at det i deres 

levetid aldri har vært så stor sjøørretbestand i vassdraget som nå, og definerer den som en stor 

predator på lakseyngel og smolt. Dette er en erfaring som også gjenfinnes i gamle kilder. Det 

fremkom blant annet under et lakseting på Langnes, 24.11.1884, hvor det ble stilt et spørsmål om 

sjøørreten var en rovfisk. Svaret er meget talende: 

«Samtlige vare af den Formening, at Søørretten er en slem Rovfisk, der gjør meget Skade ved 

at Fortære Laxerogn og Yngel af saavel Lax som anden Ferskvandsfisk».  
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Laksens betydning. Fra topp til bunn fra ett år til det neste. 
Når man leser samtidsbeskrivelser av laksefiskets betydning for Tanadalsbefolkninga, kan man 

skjønne hvorfor dårlige lakseår var en direkte ulykke.  

Gustav Wahlenberg gir et bilde av laksefiskets betydning i 1802. Reindriftssamene hadde sitt 

utkomme fra reindrifta,  

men Laxfisket är däremot Fiskare-Lapparnas nästan enda uppehälle, de vistas och derföre 

alla om sommaren vid Tana elf,  

Han anslo at laksen ga livsvilkår til alle de om lag tusen menneskene som bodde langs vassdraget.  

Utsjokpresten på 1820-tallet, Jacob Fellman, forteller også noe om oppfiska kvantum. De 

dyktigste kunne i gode lakseår få opptil 12 til 16 tønner, mens de mindre dyktige bare lå på 3 til 5 

tønner. Men – han beretter også om enkeltfiskere som hadde fått mer enn 20 tønner.  

Halvparten ble i regelen spist i løpet av sommeren. Det øvrige ble salta, tørka og røkt til 

vintermat, mens noe ble solgt. Vanligvis hadde man laks til april eller mai, deretter tok man 

melet i bruk. Laksen var selve grunnpilaren i kostholdet, både sommer og vinter. Appetitten var 

det heller ikke noe å si på. En kilde fra midt på 1600-tallet forteller for eksempel at en mann 

alene kunne sette til livs en ganske stor laks i ett måltid.  

1828 og 1829/30 er illustrerende eksempler på det som har vært det typiske ved tanalaksefisket – fra 

topp til bunn fra ett år til det neste. Høsten 1828 var alles stabbur fylt med laks. De to neste årene 

var en tilnærma katastrofe, og lensmannen i Utsjok brukte uttrykket werklig hungersnöd  - i og med 

at fiskersamenes eneste mat om sommeren var fersk fisk.  

Tilstanden vinteren 1830/31 var derfor blitt ganske kritisk for befolkninga, fordi rypebestanden også 

lå helt nede - Ingen Snöripa, den vanlige tillflykten under dåliga Lax-år, fanns; og i følge Fellman var 

hunger och svält … Lapparnas bedröfligs lott. Det som ble redninga var at man ganske nylig hadde 

begynt å holde noen kyr.  

Tilsvarende elendige lakseår, om enn ikke med slike konsekvenser, har man sikre kilder på både 

utover på 1800- og 1900-tallet. 

 

Mistenksomhet i forhold til fiskere lengre nede i vassdraget. Ulver og svensker. 
Sett i et langtidsperspektiv var det gode relasjoner mellom folk langs Tanavassdraget, uavhengig av 

undersåttforholdet. Men - der har vært en langvarig nedgrodd oppfatning blant fiskerne, nemlig at 

de som fisker lengre nede ikke har reint mel i posen.  

Denne oppfatninga møter man i kildene en rekke ganger.   Det kommer frem allerede på det svenske 

tinget i Karasjok i 1728. I rettsprotokollen heter det nemlig ganske tørt at de danske sjøsamene for 

lenge siden ville ha stengt elvemunningen om de hadde makta det, men det ble sagt at det var umulig 

for dem. 

«Skolandes dhe danske siøfinnarne lange sedan hafwa igenstångt samme åmynne om dhe 

formått, men det beråttes wara for dem omøijeligt...» 
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Dette er et eksempel på det klassiske konflikttemaet når det gjelder laksefisket i Deatnu. Konflikten 

har ikke gått på hvilket land man har hørt under til de forskjellige tider, men hvor langt oppe eller nede 

i elva man har fiska. 

Like før år 1800 starta en slik sak som det tok ca. 10 år å få løst. Bakgrunnen var at de danske 

undersåttene fra Karasjok stilte på det svenske tinget i Utsjok i 1799. Der klaga de over at laksefisket 

deres var omtrent ødelagt året før. Årsaken ble sagt å være at samer fra svensk side, i Utsjok, hadde 

overstengt et sund (Jalvvinuorri) ved Geavŋŋis/Storfossen – om lag 140 km nedenfor Karasjok. Dette 

ble tatt meget alvorlig av danske myndigheter, som så for seg en næringsmessig katastrofe for dem, 

da også ulveplagen var stor. Sorenskriveren var dramatisk i sin beskrivelse: 

Ulven paa den eene Side ødelegger dem deres Reen og de svendske Lapper paa den anden 

Siide opfisker den Lax der skulde tiene til deres Underholdning. Saaledes tilføjes de yderste 

Skade af Ulver og Svendsker; ... .  

Karasjoksamenes rett til laksefiske var også helt uomtvistelig. Fra dansk side slo man fast at de hadde 

denne retten både før og etter at grensa ble trukket i 1751.  

I denne saka var lappekodisillen en aktivt brukt rettskilde. Bl.a. ble den svenske dommeren ved 

retten i Utsjok i 1799 avsatt, på grunn av at han ikke hadde fulgt kodisillens bestemmelser til punkt 

og prikke, om innkalling av meddomsmenn fra norsk side (§ 23). Dette førte til diplomatiske 

forviklinger og saka hadde en slik dimensjon at den ble brakt helt opp til kongenivå både i Danmark 

og Sverige. Konklusjonen, etter om lag 10 år, ble at allmuene selv burde ordne opp laksesakene. 

 

Sedvaneretten. 
Allmuene forvalta fisket selv og sedvaneretten sto sterkt. 

Jacob Fellmans observasjon og konstatering av sedvanerettens styrke, 22. september 1825, er 

derfor meget illustrerende:  

"Öfverenskommelse och häfd stadgar här vissa rättigheter, och de äro heligare än de , 

hvilka den verldsliga makten utstakar". 

Det vil si at avtaler og hevd var grunnlaget for rettigheter, og at disse var mer bindende enn 

bestemmelser gitt av myndighetene. 

Amtmannen i Finnmark konstaterte også i 1830 den store enigheta mellom de "Norske og 

Russiske" undersåtter om hvordan laksefisket skulle drives. Det herska 

"... en Enighed og Harmonie imellem begge Rigers Undersaatter i saa Henseende, som 

man neppe vilde kunne vente at finde imellem Mennesker af forskjellige Nationer, der 

staar paa det laveste Trin af Aandskultur, i et Anliggende, hvori der er Spørgsmaal om 

deres Personlige Interesse". 
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Sosiale relasjoner, sur laks og den dorske elvefinn.  
Laksen hadde også en plass i de sosiale forbindelsene mellom reindrifts- og elvesamene. Fra 

Karasjok fortelles det for eksempel at spekelaks var det første fjellsamen skulle trakteres med, 

når han kom på besøk om høsten. En medisinalberetning fra Tana i 1865, kommer også inn på 

spekelaksens plass i det lokale næringsliv, samtidig som den gir et tidstypisk bilde av fiskeren - 

sett med norske embetsmenns øyne: 

"Elvefinnen er af Naturen dorsk og lever for Øieblikket. ... Om Sommeren, salænge 

Laxefiskeriet varer, lever Elvefinnen i Overflod; Laxen sælges fersk eller saltet 

utilstrækkeligt og sur til Fjeldfinnerne. (…) Om Vinteren sover Elvefinnen mer end den 

halve tid af Døgnet." 

Distriktslegen som skreiv dette meinte at det var sur laks som ble omsatt. Helst er det vel likevel 

tale om at fisken har gjennomgått en tilnærma rakingsprosess, på grunn av at det ble brukt lite 

salt. Om slik laks sies det gjerne at den har fått "sommersmak". 

 

FISKERETTEN. 

Laksefisket i Tanavassdraget – en meget sterkt beskytta rett for lokalbefolkninga gjennom 

flere hundre år. 
Den samiske næringsaktivitet – utenom reindrifta - som har den sterkeste formelle rettsbeskyttelse i 

Norge i dag 

 

Lovgivninga har systematisk kodifisert alders tids bruk, sedvaneretten, og helt nylig også 

urfolksretten 
• 1751 - Lappekodisillen 

• 1775 – Jordutvisningsresolusjonen for Finnmark, § 6. 

• 1888 – Den første Tanalova 

• 1911 – Kongelig resolusjon om utøvelse af fiskeretten 

• 2005 – Finnmarkslova, § 28 

• 2011 – Forskrift om lokal forvaltning 

• 2014 – Ny tanalov. 

Allerede før grensefastsettelsen i 1751 slo rettsvesenet både på svensk og norsk (dansk) side fast 

lokalbefolkningas rett, og til dels enerett til laksefisket. Ingen ting i grenseforhandlingene tyder heller 

på at statene hadde noen planer om å endre rettstilstanden. 

Tillegget til grensetraktaten om de grenseoverflyttende samenes rettigheter - Lappekodisillen – som 

etter sin ordlyd i første rekke dreide seg om reindriftssamene, ble som nevnt også brukt som 

rettskilde i forbindelse med laksefisket i det påfølgende hundreåret. Det vil si at Lappekodisillen 

dermed, de facto, er den første formelle rettsregel som sikrer den samiske tanadalsbefolkningas 

laksefiskerettigheter.  

Den er for øvrig heller aldri formelt oppheva på grensa mellom Finland og Norge, selv om 

reindriftsoveflyttingsretten ble satt til side i 1852. 
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Jordutvisningsresolusjonen 1775. 

Jordutvisningsresolusjonen for Finnmark, gitt av kongen i København i 1775, gjorde det for første 

gang mulig å eie private jordeiendommer i Finnmark. Paragraf 6 slo fast at de herlighetene som 

hadde vært felles for hele bygder, eller allmuen i sin alminnelighet, fortsatt skulle være det. 

Herunder var laksefisket i de store elvene spesielt nevnt. Det vil si at den gamle fiskeretten for 

allmuen ble slått fast, men utmålinger ned til elva ga ikke rett til fiske utenfor egen eiendom. 

 

1888-lova – Tanaelvas «grunnlov». 

I 1888 gav Stortinget en egen lov om fiskeretten i vassdraget. Der ble det bestemt at for å ha 

fiskerett (underforstått med garn) måtte man eie eller leie matrikulert jord. Man kunne tro at 

dette hadde å gjøre med fornorskingspolitikken, som da hadde høy prioritet fra myndighetenes 

side.   

Det motsatte ser ut til å være tilfellet. Ved å bruke jordeiendom som grunnlag for fiskerett, 

kunne tilflyttere ikke uten videre etablere seg som laksefiskere til fortrengsel for de som 

tradisjonelt dreiv fiske i vassdraget. De som allerede var bosatt ved vassdraget hadde nemlig 

papirene sine i orden, på grunn av en omfattende jordskifteprosess like forut for fiskerettslova 

av 1888. Lova er derfor en bekreftelse av den felles fiskeretten for Tanadalens befolkning, som 

var blitt formalisert gjennom jordutvisningsresolusjonen av 1775. I forarbeidene finner man 

vurderinger både av denne bestemmelsen og av Lappekodisillen. 

Slik forholdene hadde utvikla seg, ser det ut til at denne lova ble til for å beskytte rettighetene 

til de som bodde i dalføret.  

 

Den kongelige resolusjon av 1.4.1911. 

Bestemmelsene i 1888-lova ble imidlertid innskjerpa gjennom en kongelig resolusjon i 1911. Det 

ble da innført bo- og driveplikt. Det vil si at fiskerettsvilkårene (m/garn) ble at man fra da av 

måtte bo på eiendommen. Denne må heller ikke ligge mer enn 2 km fra elvebredden, og år om 

annet måtte det dyrkes minst ett kufõr, 2000 kg høy, på eiendommen.  

 

2005 – Finnmarkslova 

• § 28. Fisket i Tana- og Neidenvassdraget. 

• I Tana- og Neidenvassdragene har lokalbefolkningen særlige rettigheter til fiske på grunnlag 

av lov, alders tids bruk og lokal sedvane.(…) 

• Paragrafen la opp til en forskriftsfesting av en lokal rettighetsbasert forvaltning, og at 

forskrifter og forhandlinger med Finland skulle skje i samråd med Sametinget, berørte 

kommuner og rettighetshaverne. 

 

2011 – Forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget, Finnmark (Tanaforskriften). 

Ikrafttredelse 04.02.2011. 

• § 2. Formål. - å etablere lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget, og å legge til 

rette for at forvaltningen av vassdraget sikrer fiskebestandene i Tana som naturgrunnlag for 

bosetting og for samisk kultur. 

• § 6.Tanavassdragets fiskeforvaltning. Et lokalt fiskeforvaltningsorgan, Tanavassdragets 

fiskeforvaltning, skal ha ansvar for å forvalte fisken og fisket i vassdraget, herunder 

https://lovdata.no/dokument/FV/forskrift/2011-02-04-119
https://lovdata.no/dokument/FV/forskrift/2011-02-04-119
https://lovdata.no/dokument/FV/forskrift/2011-02-04-119
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organisering av fisket og salg av fiskekort, overvåking av fiskebestandene, oppsyn med fisket, 

fangstrapportering og informasjon. 

• § 13.Avtale med Finland. Ved forhandlinger mellom den norske og den finske stat om avtale 

om fiske i Tanavassdraget skal Tanavassdragets fiskeforvaltning utpeke to representanter til 

den norske forhandlingsdelegasjonen (…).  

• Ved regionale forhandlinger med Finland om fiskeregler og fiskekortpriser for tilreisende 

fiskere skal Tanavassdragets fiskeforvaltning utpeke to representanter til den norske 

forhandlingsdelegasjonen (…). 

2014 – En ny og revidert tanalov som også bygger på alders tids bruk og urfolksretten. 

• § 1. Lovens formål. Lovens formål er å sikre de særskilte rettigheter lokalbefolkningen har til 

fiske i Tanavassdraget på grunnlag av lov, alders tids bruk og lokal sedvane. 

• § 3.Forholdet til folkeretten. Loven gjelder med de begrensninger som følger av ILO-

konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater. Loven skal anvendes i 

samsvar med folkerettens regler om urfolk og minoriteter og bestemmelser i overenskomster 

med Finland om fisket i Tanavassdraget. 

• § 4.Fiskeberettigete. Den som avler minst 2000 kg høy i året eller tilsvarende mengde annet 

grovfôr på grunn som vedkommende eier eller leier på åremål og bor på eller i nærheten av, 

og som ligger mindre enn to kilometer fra elvebredden, har rett til å fiske etter alle fiskeslag 

og med alle tillatte fiskeredskaper i de lakseførende delene av Tanavassdraget. (…) 

• (Fiskerett etter første ledd må ikke utøves til fortrengsel for de fiskeberettigete etter § 4). 

• § 5.Rett til stangfiske. De personer som bor i Tana eller Karasjok kommuner har rett til å fiske 

med stang eller håndsnøre fra land og båt i de lakseførende delene av Tanavassdraget mot 

løsning av fiskekort til lav pris. (…) 

 

Sammenfatning – rettsutviklinga. 
Når man ser utviklinga av lov- og regelverket i et langtidsperspektiv, har denne ett helt 

gjennomgående trekk. Det er at de lovgivende myndigheter – fra kongen i København på midten 

av 1700-tallet, til Stortinget i 2014 – har reflektert den eksisterende rettstilstanden som har 

utvikla seg gjennom befolkningas bruk, og kodifisert den som norsk lov. Man kan si at statens 

myndigheter derigjennom, systematisk har sikra laksefisket som en livsnerve i elvedalskulturen. 

Offentlige myndigheter har heller aldri grepet inn i befolkningas grunnleggende fiskerett og 

overført den til grupper uten slik rett. I løpet av de om lag fire hundre årene ulike danske, svenske 

og norske myndigheter har beskjeftiga seg med ulike deler av Tanavassdraget, er det kun ett 

unntak fra dette, og det er fra 2017.  

Norske myndigheter ga fra og med 2017-sesongen – uten rettighetshavernes kunnskap og 

medvirkning - tillatelse til at sørfinske hytteeiere med tomt på finsk side ved Deatnu skal kunne 

fiske gratis på norsk side av grenselinja, hvor elvedalsbefolkninga i Tanadalen har hatt fiskeretten 

så langt tilbake som det er mulig til å ha oversikt over. Det er en form for konfiskering av fiskerett 

som ikke har forekommet siden svenskekongen prøvde seg helt på begynnelsen av 1600-tallet. 
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Underlagslitteratur. 
Innledninga bygger i det vesentlige på følgende av innlederens skrifter.1  

- Lappekodisillen i nord 1751- 1859. Fra grenseavtale og sikring av samenes rettigheter til 

grensesperring og samisk ulykke. Trykt i skriftserien Dieđut nr. 3 2008, Sámi allaskuvla/Samisk 

høgskole. 

- Laksen, allmuen og staten. Fiskerett og forvaltning i Tanavassdraget før 1888. Trykt som Diedut 
nr.2,1986.  Sami Instituhtta. Guovdageaidnu/Kautokeino 1986.  
 
- Glimt fra Gollesuolu/Gullholmen. Trykt i Deatnu-Teno-Tana. 
Tana historie- og museumslags lokalhistoriske årbok. Tana 1984. 
 
- Samisk organisering og forvaltning av laksefisket i Deatnu på tvers av grenselinja etter 1751. 
Overstengslet ved Vuovdaguoika.  Trykt i Historia Septentrionalia nr.14: Nordkalotten i en skiftande 
värld. Societas Historica Finlandiae Septentrionalis. Jyväskylä 1987/88. 
 
- Konflikten mellom Karasjokfolks laksefiske og det offisielle lov og regelverk. Ca. 1870-1910. Trykt 
som Diedut nr.1,1988. Sami Instituhtta. Guovdageaidnu/Kautokeino 1988.  
 
- Kodisillen - en generell sikring av rettighetene til den "lappiske Nation"? 
Trykt i Lappcodicillen av 1751 - var det samernas Magna Charta? Diedut nr.1. 1989. Sami Instituhtta. 
Guovdageaidnu/Kautokeino. 
 
- Måten og betingelsene for utøvelse av fiskeretten i Tanavassdraget. Den kongelige resolusjon av 
1.4.1911. Nærings- eller minoritetspolitikk? Trykt som artikkelserie i bladet Finnmarken, Vadsø. 
Høsten 1989.  
 
- Laksens betydning for folk og bosetting langs Tanavassdraget. I Tana-årboka 2008. Utgitt av Tana 
historie- og museumslag. 
 
- Laksen - Tanadalens fremste ressurs. Trykt i tidsskriftet Ottar – nr. 2 1991. 
Institutt for museumsvirksomhet, Universitetet i Tromsø. 
 
- Laksefisket i Buolbmátjohka midt på 1800-tallet. Privat avtale om internasjonalt anliggende. Trykt i 
Norsk Skogbruksmuseums årbok 1992. Norsk Skogbruksmuseum, Elverum.  
 
 - Salmon fishing rights in Deatnu/Tana  - The indigenous Sami People’s most important Salmon 
fishing River. I tidssskriftet Samudra, Chennai, India, 2009. 
 
- Sámi historjjálaš riektevuogádagat - muhtun fuopmášumit. Sami historical legal systems. Sámi 

dieđalaš áigečála. 1- 2006. 

 
- Tradisjonell kunnskap og laks. Noen momenter, skrevet for Sametinget og Direktoratet for 

naturforvaltning (DN), oktober 2011.. Se Miljødirektoratet og Sametingets hjemmeside. 

-Organiserte fellestiltak innen laksefisket i Deatnu/Tana-vassdraget før 1873. I Tana-årboka/Deanu 

jahkegirji 2012. Tana historielag/Deanu historjásearvi 2012, s. 43-56.  

                                                           
1 Henvisninger til ytterligere litteratur og kilder finnes i disse. 
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-Tradisjonell bekjemping av predatorer – en brukbar forvaltningsstrategi? Trykt i Ottar nr. 3, 2017. 

Kampen om Tanalaksen. Red. Martin Svenning. Tromsø 2017. 

-Árbevirolaš máhttu áibbas hilgojuvvon Deanu čázádaga hálddašeamis/Tradisjonell kunnskap 

fullstendig tilsidesatt i forvaltninga av Deatnu/Tanavassdraget. I tidsskriftet Sámis, nr. 26, desember 

2017. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 


