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Forvaltning av laksen og potensiale for med-forvaltning i Tana og andre 

urfolksområder 

 

Jeg heter Gro Ween, jeg er sosialantropolog og jobber på Kulturhistorisk museum, Universitetet 

I Oslo. Jeg gjorde feltarbeid i Tanaelva på laksefiske i fire somre mellom 2009 og 2013. Jeg 

har også arbeidet med, og gjort feltarbeid på med-forvaltningsprosesser andre steder, som i 

sørsamiske områder, i Nord-Australia og i Alaska. 

 

Utgangspunktet for denne teksten er spørsmålet om hvordan vi kan skape betingelser for med-

forvaltning i Tana.  I spørsmål om med-forvaltning, stilles gjerne lokalkunnskap opp – på den 

ene siden – og med vitenskap på den andre siden.  

 

Og så presenteres disse som TO vidt forskjellige ting. Og forskjellige er de, men de er ikke bare 

to, det er flere.  

 

Et enda viktigere spørsmål er hvordan vi forholder oss til disse forskjellene.  

 

Mitt spørsmål er: Kan vi lære noe av hva som skjer når man forsøker å få disse kunnskapene 

til å snakke sammen? 

 

For eksempel – hvordan snakker folk om dialogforsøkene? Minner om at ’folk’ her er ALLE 

involverte. Er folk opptatt av å understreke hvor forskjellige de er, og hvor lite de har å lære 

hverandre? Er det noen som sier vi har rett, dere tar feil? Eller, nå skal vi fortelle dere hvordan 

det egentlig er? Hvordan foregår samtaler? Er det noen som hører etter? Hvordan vet man at 

noen hører etter? Får man bekreftet i samtalen at andre hører etter? Og hva med etter samtalen, 

får man det fremdeles bekreftet?  

 

(begynner dette å høres ut som et dårlig ekteskap?) 

 

Tana er et komplekst spill som inkluderer to land, folk som bor oppstrøms og nedstrøms, folk 

som vil fiske selv, eller tjene penger på at andre fisker. Lokalkunnskap er ikke bare en ting, 

men flere. Og, kanskje er ikke heller den vitenskapelige kunnskapen en front? Så er det 

byråkrater, de jobber for flere etater, direktorater og departementer, for ikke å snakke om for 

Sametinget. Her er også flere stemmer.  
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Som Steinar fortalte, er det lenge siden fisket har fått foregå uhindret slik som det ser ut til å 

gjøre på dette bildet.  

 

Da jeg var her ville jeg både undersøke hva folk tenkte om laksen, avhengig av hvor de bodde, 

og hvordan de fisket eller forsket. 

 

Da jeg bodde i nedre Tana, og fisket jeg med folk der og i Tanamunningen, i Skiippagurra, på 

Varangerhalvøya, i Vestertana, Nesseby, Skjånes og Nervei. Da jeg bodde i Sirma, fisket og 

snakket med folk i Skiippagurra igjen, i Båteng, Storfossen, Laksenes, i Karasjok, og i Polmak. 

Da jeg bodde i Utsjoki, med folk i Nuorgam, og Vetsiko. Jeg brukte også mye tid da, og ellers, 

på forskere, både på norsk og finsk side.  

 

Mye av mitt fokus var lokalkunnskap om laks. Fordi jeg ikke snakker samisk kunne jeg ikke ta 

utgangspunkt i språket og den kunnskapen som ligger i språket. Mitt utgangspunkt var fisket, 

hva slags fiske folk praktiserer, hvordan man lærer både mye av det samme om laksen, men 

også forskjellige ting om laksens oppførsel avhengig av hvordan du fisker den: 

 

Om du fisker laks med flue lærer du litt andre ting om laksen enn om du fisker med stengsel. 

Om du fisker i elva vet du litt andre ting enn hvis du fisker i fjorden.  

 

Her som ellers, har mange velutviklete meninger om hva andre gjør, og mener om laksen.  

 

Slike meningsforskjeller er helt vanlige i en elv. Oppstrøms og nedstrøms folk har alltid 

forskjellige forståelser. Uavhengig av hva de holder på med, jordbruk, forvaltning, forskning 

eller fiske. 

 

I det noen introduserer ideen om at det er mindre laks i elva – sist gang jeg var her var det ikke 

enighet i om at dette faktisk var tilfelle - Men i det ideen om at det er mindre laks blir lansert, 

så vil folk også snakke om hvem det er som tar all laksen.  

 

Denne samtalen er nødvendig og produktiv.   

Slik er det med kunnskap, enighet er som regel utopisk. 

 

Men uenighet kan også bli veldig negativ, for som vi vet, skjer det at noen blir gitt ansvar for 

at laksen forsvinner. Hvert fall i den forstand at noen må bære begrensninger i fisket. Og, dette 

er jo viktig.  En restriksjon i regulering handler ikke nødvendigvis om at forvaltningen forstår 

det slik at det er noen sin skyld, men det er jo slik det ofte føles.  
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Og, ideen om at det er mindre laks i elva skaper også et hastverk, man må handle! Dette 

hastverket, og tillatelsen til å agere på bakgrunn av den kunnskapen man har, er blitt en 

handlingsregel i naturforvaltningen - dette som kalles - Føre var prinsipp. Det er ingen tvil om 

at dette er nødvendig og viktig. Verden er i en vanskelig situasjon. Men la oss si at dette også 

har noen uheldige konsekvenser. I Tana, blir det å redde laksen det essensielle. Hvordan man 

kan få en mer helhetlig og lokalt forankret forvaltning blir mindre viktig. 

 

Føre-var prinsippet er formulert som et hastverkstiltak, som setter til side demokratiske tiltak 

og felles kunnskapsproduksjon. Dette er spesielt problematisk fordi dette ikke er et 

hastverkstiltak - det en kontinuerlig tilstand, som muliggjør å ikke ta lokalbefolkningen på 

alvor. 

 

Samtalen om hvem som tar all laksen, foregår både lokalt, mellom fiskere på ulike steder av 

elv og fjord, så vel som blant utenbygds grupperinger av fiskere, forskere og byråkrater. Disse 

grupperingene har forskjellig logikk; hva de tenker på som fakta er annerledes; hvordan de 

bygger en argumentasjon; hva som er et bevis; de snakker om fakta på ulike måter og har ulik 

pedagogikk, ikke minst har ulike grupperinger har også forskjellig moral og etikk. Som også 

Solveig sa, gjør koblingen mellom kunnskap og moral at mange, også forskere og byråkrater, 

har sterke meninger om det de tenker at foregår.  

 

Sterke meninger gjør ikke samtalen enklere. Det gjør åpenhet vanskelig, likeledes utvikling av 

en ny lokalt forankret med-forvaltningsstruktur.  

 

Samtidig er det slik, at ikke bare finnes det forpliktelser i naturforvaltningen til å konsultere 

lokalkunnskap (selv om partene som er tilstede her ganske klart vil tenke annerledes om hva 

’konsultasjon’ innebærer). Som vi alle vet, så har Finnmarksloven og alt det som kommer med 

den, en dekoloniserende ambisjon. Og her ser verden til Finnmark.  

 

Mange synes kanskje at dekolonisering er vanskelig og tenker at det betyr at man skal gjenskape 

en verden slik den var før kolonisering inntraff, men det betyr det ikke.  

 

Dekolonisering betyr heller ikke å lage et med-forvaltningssystem som innebærer at lokale folk 

skal styre akkurat slik som den fylkeskommunale eller nasjonale forvaltningen alltid har gjort. 

Men både i verden generelt, og her, er dette som oftest skjer.  
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Det betyr derimot at man bør etterstrebe seg å lage et system som ikke viderefører kolonielle 

hierarkier og strukturer, man må se på nytt på ’tatt for gitte’ forståelser av hvem som vet best, 

ikke minst, hvor og hvordan avgjørelser skal tas.  

 

Det vanlige måten å løse problemet ’lokal med-forvaltning’ er at man lager noen 

lokalkunnskapsprogrammer, som mest fungerer internt, oppmuntrer til noen former for 

kunnskapsoverføring, men oftest er det lite interaksjon mellom forvaltningssystemet og denne 

kunnskapen. 

 

Men! om dekolonisering skal være reelt, så bør man ikke anta et sedvanlig kunnskapshierarki, 

hvor vitenskap og byråkrati er av den høyeste betydning og det avgjørende. Det betyr heller at 

alle kunnskapsinnehavere må akseptere og respektere hverandre på tvers av eksisterende 

forskjeller, og finne nye måter å gjøre plass til hverandre på.  

 

Folk behøver slett ikke være enige. Uenighet, som sagt, kan være veldig nyttig og nødvendig.  

 

Uenighet kan bidra til å gjøre folk klar over de iboende maktforskjellene i de ulike 

kunnskapsposisjonene. Lokalkunnskap er i en veldig annen situasjon enn vitenskap. Her er det 

ikke en gang etablert en forskjell mellom lokalkunnskapsinnehaver og lokalkunnskapsekspert.  

 

Mens naturvitenskapelige forskere kan hvile i en autoritet skapt av betalte jobber, århundrer 

med opphøyelse av rasjonell vitenskap, fakta som vi/de selv til stadighet bekrefter på nytt og 

for hverandre, i publikasjoner, gjennom anerkjennelse og lønn og i ekspertroller - så må 

lokalkunnskap artikuleres i en ny posisjon.  Det å artikulere kunnskap i en ny form – oversatt 

til skriftspråk, som helhetlig tekst, i et format som er knyttet til helt andre pedagogiske 

praksiser, krever mot og hardt pågående arbeid.  Her i området finnes det flere eksperter som i 

årevis har drevet dette viktige arbeidet, som Solveig Joks, Aage Solbakk, Svanhild Andersen 

og Steinar Pedersen.  

 

I møte med kunnskapshavere fra andre tradisjoner må lokalkunnskapseksperter til stadighet tåle 

latterliggjøring. De må tåle at deres kunnskap kun blir tatt med i konferanser og referert i 

vedlegg, uten at den egentlig kommer i dialogposisjon. 

 

Denne motstanden går dypere enn vi tror. En grunn til dette er at det er enormt slitsomt å holde 

på med denne oversettelsen mellom kunnskaper i gang, men også at kunnskap også alltid er 

koblet med moral. Og, at moral er et gjennomgående problematisk felt, uavhengig av om 

moralen tilhører fiskere, forskere eller byråkrater. 
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For å illustrere: 

Mange lokale fiskere synes fang og slipp er umoralsk, fluefiskere er på den annen side kan se 

fang og slipp som et anerkjent virkemiddel for å gjøre turistfiske ’mer bærekraftig’.  De synes 

også, som Solveig sier at laksen ikke bør fiskes hele døgnet. Fluefiskere på den annen side, kan 

synes at garnfiske er veldig problematisk. Lokale fiskere opplever det som problematisk at 

lakseforvaltningsregimene ikke forholder seg til laks som er fisket i havet som bifangst. Det 

betyr ikke nødvendigvis at dette spørsmålet er uinteressant for, men heller at dette for 

forvaltningsbiologer er et spørsmål om hva man faktisk kan gjøre noe med. 

 

Lokale fiskere er også opptatt av at man dessuten må tenke på hvor mye fisk som tas av 

predatorer i elv og fjord, predatorer, som til og med i stor grad er vernet av naturforvaltningen. 

 

Forvaltningsbiologer på den annen side, kan bli ganske opprørte ved tanken på å tukle med 

økosystemet – som er slik de forstår forslag om å ta ut noen av disse predatorene – vern av 

predatorer er imidlertid ikke tukling. 

 

Mange fiskere synes det er vanskelig å forholde seg til hvordan biologer teller fisk. Når man 

ser på tallmaterialet som produseres så forstår mange det slik at forskerne tenker at de faktisk 

har talt hver eneste fisk. Fiskerne spør, hvordan vet du at du faktisk har klart å telle alle? Hva 

om du har lett etter fisk på feil sted? Hva om sonaren ikke har fanget opp alt? 

 

For forskerne, derimot, så spiller ikke dette noen rolle, tallmateriale er først og fremst viktig 

som historisk statistisk materiale, det handler om å etablere forskjeller over lengre tidsperioder, 

heller enn å kunne produsere absolutte tall. 

 

Alle disse forskjellene er viktig. Om man ikke kan bli enige, må man vite hva man ikke er enige 

om, og hvordan man skal forholde seg til uenighet.  

 

Veldig lite blir gjort for å undersøke hvordan vi kan møte andres kunnskap. Når vi skal tenke 

noe vi aldri har tenkt før, og forsøke å komme bort fra eksisterende mønstre, så tyr akademikere 

ofte til metaforer. De hjelper oss å tenke noe annet enn det vi er vant til å tenke. Dette er også 

en kraftanstrengelse, likesom utvikling av lokalkunnskapsekspertise er det, fordi dette også er 

nytt. 

 

Mikkel Nils Sara foreslår at man kan bruke begrepet Searvelatnja, som beskriver 

kunnskapsoverføring i reindriften, til å beskriver hvordan folk med ulike typer ekspertiser, 

aldere og kompetanser kan komme sammen om å løse de faktiske problemene og oppgavene 
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de står over for. At kunnskapsmøtet som Sara beskriver er i gjerdet understreker at folk skal 

møtes i kontekst, og med respekt for at folk kan forskjellige ting.  

 

Dette er mao et ganske egalitært kunnskapsmøte. Ikke uten respekt for ekspertise, men med 

respekt for ulike former for ekspertise. Det er avgjørelser tatt på stedet, alle er klar over målet 

med øvelsen, problemer oppstår som man må løse, her kan man lene seg på tidligere erfaringer, 

man har trossalt gjort det før, sammen. 

 

Dette er en helt annen kunnskapsmodell enn, for eksempel, den som et departement bruker, 

hvor man henter inn kunnskap, som skal bli grunnlag for en avgjørelse, som blir overgitt til 

folk høyere opp i systemet, kunnskapen skal være så uttømmende, at en hvilken som helst 

autoritet en generalist, uten eksisterende forkunnskap, skal kunne fatte en beslutning på vegne 

av det innsamlete materialet. Man skal være en god saksbehandler, på et hvilket som helst 

kunnskapsgrunnlag. 

 

Her er kunnskapen fjernet fra kunnskapsinnehaveren, den er samlet inn av en autoritet, for at 

en annen autoritet skal kunne ta en beslutning.  

 

Her har man tiltro til at en hierarkisk plassert person klarer å skape et kunnskapsgrunnlag som 

gjør en enda høyere leder (eller eventuelt et Storting) i stand til å fatte en beslutning som er 

god nok. 

 

Veldig ofte i med-forvaltningsprosesser, så settes det i gang seminarserier eller lignende, hvor 

forvaltningsbiologer og byråkrater skal snakke til lokale folk. Og ofte kan til og med 

forvaltningsbiologene virke ganske ydmyke, eller i det minste reflekterte, i presentasjonen av 

sin kunnskap. Oftest er det også med en ekspert som kan snakke på vegne av den lokale 

kunnskapen. Men det som skjer ganske sjeldent er at det er noen egentlig nysgjerrighet fra 

utenforstående til hva den lokale kunnskapen inneholder.  Hva er det folk vet? 

 

Lokalkunnskap er også så mange ting. Urfolks lokalkunnskap er åpenbart en ting i seg selv, og 

den er også institusjonalisert og beskyttet av internasjonale regelverk og skal konsulteres.  

 

Men alle andre kunnskapsregimer har sine lokalkunnskaper, kunnskaper som er overført 

muntlig, lært kroppslig, gjennom erfaring, uten å være skriftliggjort.  

Byråkrati, for eksempel, er ikke et fag som man lærer i en bok, det er en praksis, som handler 

om hvordan man navigerer mellom flere sett av mer eller mindre faste regler og komme til en 

god nok beslutning. 
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Forvaltningsbiologi likeledes, handler om veldig spesifikke former for biologiske 

undersøkelser, en kunnskapspraksis som har kommet til å møte med særegne byråkratiske 

prosesser, den svarer på akkurat sånne ting som byråkrater trenger å vite ifølge gjeldende 

tolkning av eksisterende regelverk. 

 

Noe av det vanskelige med samtaler mellom alle disse, er at ofte er det slik at verken biologer 

eller byråkrater er klar over hvor mye av deres kunnskap også er en form for lokalkunnskap, 

som de selv også kan være ganske dårlig til å artikulere innholdet av.  

 

Dette gjør det også vanskelig å ha nysgjerrighet og respekt for at man selv er representant for 

noe man ikke kan forvente at alle kan, og som antakelig ikke er den eneste måten å se verden 

på. 

 

Om man går utenfor de vante rammene, er det i det hele tatt ganske vanskelig å vite hvordan 

man skal tilnærme seg andres kunnskap. Her har vi laget et mønster, som er slik at vi har møter, 

hvor forskere snakker, og som er noen lokalkunnskapsinnehavere eventuelt eksperter involvert, 

men samtalen mellom disse er mest preget av at alle tenker at de vet hva de andre skal si, og at 

de ikke er enig i det. Litt karikert.  

 

Vi må forstyrre det gamle mønsteret! Men dette er ikke lett. Jeg jobber med samarbeid på tvers 

av kunnskaper hele tiden, og ingen har egentlig så langt klart å finne ut av hva som er den beste 

måten å gjøre det på.. Men ubehag må til, det vet vi. 

 

Jeg var på et møte i Anchorage for noen år siden som illustrerte ulike tilnærminger til disse 

møtene som medforvaltning innebærer.  Det var nyttig fordi det gjør oss klar over at akkurat 

som kunnskap ikke behøver å være hierarkisk, eller det kan være hierarkisk på en annen måte, 

men det kan også være mer egalitært. 

 

Dette møtet var organisert som en del av en gigantisk føderal Marine Science Fair, av Calista 

Elders Council, i samarbeid med Ann Fienup Riordan, som har jobbet med lokalkunnskaps 

prosesser et helt liv. Sammen med Calista Elders Council har hun skrevet sikkertt 15 bøker, om 

kunnskap til barneoppdragelse, til moral, til ulike typer jakt, sanking, fiske, til landskapet, til 

vær og vind, alt på Yupik, men også oversatt til engelsk. Hun og Calista har også etter hvert 

begynt å inkludere andre. Da de skrev boken om vær og vind så så de at værfenomener hadde 

endret seg i folks levetid. Det var ting som ikke var slik det hadde vært før. De bestemte seg 

for å spørre en vitenskapsperson om å være med og utforske disse endringene. Senere, gjorde 

de en mer full sammenstilling av kunnskap om land mellom vitenskap og lokalkunnskap. 
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 Ved denne anledningen, som jeg forteller om, så arrangerte Calista og Ann, en workshop om 

lokalkunnskap. Men i stedet for å la masse folk snakke om hva lokalkunnskap er, så startet 

paneldeltakerne med å bare si at dette kunne de mye om- og deretter åpne for spørsmål. Det var 

helt utrolig pinlig. Biologene som var tilstede ville gjerne fremstå politisk korrekte, og 

interesserte, men ingen av dem klarte å stille et godt spørsmål. De lokale lederne derimot var 

helt kule, og bare satt og ventet på spørsmålene, i 1.5 timer. Og spørsmålene som kom var 

usannsynlig banale – eller umulige å svare på. Av siste kategori: (fra yngre forskere) nevn de 3 

største klimaeffektene i ditt lokalsamfunn og deres konsekvenser. Eller, har du vært mye på 

fisketur? Hvordan lager du en kayak? Jeg har vært i badstu! Fikk du velge hvem du ville gifte 

deg med da du var ung. 

 

Det dette øyeblikket viser er hvor lite mange av oss, men kanskje spesielt de lenger opp i 

hierarkiet, er i stand til å høre etter.  Vi kan stille mange presise spørsmål til hverandre innenfor 

en kunnskapspraksis, men vi er ikke så gode på å vite hvordan vi kan engasjere andre i samtale. 

Å skape betingelser for at Searvelatnja, faktisk kan finne sted. 

 

Samtidig dette er utopisk.  

 

For så langt finnes det ikke rom for nye medbestemmelsesprosesser i norsk naturforvaltning. Å 

tenke utenfor den hierarkiske strukturen finnes det ingen etablert praksis for.  Dette er en 

utfordring. 

 

Disse lange samtalene, kompliseres også av at det, slik jeg forstår det har vært vanskelig å 

bygge tillit over tid. Å bli hørt i høringer og konsultasjoner, og i en grad få gjennomslag for 

sine krav er viktig. Dette er også et spørsmål om respekt og det bygger forutsigbarhet. 

Forutsigbarhet fremmes imidlertid ikke når andre deler av den statlige virksomheten treffer 

beslutninger som går på tvers av det eksisterende arbeidet. Som for eksempel  i tilfelle avtalen 

med Finland, eller i beslutningen om å  grave ut Tanafjorden (hva skjer med det?). Avmakt 

fremmer ikke samarbeid og det gir ikke følelsen av å være respektert. 
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Men vi må ende positivt. Det skjer ikke bare brudd og tap. Her foregår det mange lange samtaler 

som får kraft av mange nyvinninger over lengre tid: 

 Flere, både lokalkunnskapseksperter og til og med en biolog, har et kartlagt og 

dokumentert lokal kunnskap som felt,  

 Tanadalens historie og kultur er beskrevet, 

 Likeledes kystsamiske tilpasninger 

 man har kartlagt lokale rettigheter og sedvaner,  

 tidligere lokal forvaltning før kolonisering,  

 man har kartlagt tap av rettigheter,  

 reduksjoner i fisketid og begrensninger i fisket som også har konsekvenser for 

lokalkunnskap, som Aage, Steinar og Solveig har dokumentert. 

 forskere på norsk og finsk side har blitt gode til å snakke sammen og har etablert 

en felles langtids Tanalaksens historie. 

 man forhandler på tvers av nasjonale grenser og har til og med en avtale 

 man har etablert ny lokal forvaltningsstyrer med egne valg,  

 man har i perioder ansatt forskere til å gjøre undersøkelser på ting lokal folk lurer 

på, det er ganske radikalt,  

 likeledes, lokale folk har bistått i andre biologiske undersøkelser,   

 lokale har også bidratt med kunnskap av relevans for vitenskapen, i samtale med 

vitenskapen.  

 Det finnes et mangfold av eksperter med lokal opprinnelse, som driver og 

samtalen om kunnskapsproduksjonen videre, på alle sider av saken. 

 


