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SAMMENDRAG 
ARBEIDSSEMINAR: «TANALAKSEN OG DEN TRADISJONELLE KUNNSKAPEN» 

 

Innledning  
Seminaret «Tanalaksen og den tradisjonelle kunnskapen» ble arrangert fredag 25. mai og lørdag 26. 

mai 2018 på Tana rådhus ved Tanabru. Seminaret tok for seg den tradisjonelle kunnskapen om 

tanalaksen og elva, og laksefiskets betydning for livet i Tanadalen. Målgruppen for arbeidsseminaret 

var lokalebefolkingen. Seminaret var tospråklig (norsk og samisk). Nedenfor følger en kort 

oppsummering av foredragene som ble holdt, av bordsamtalen, samt innleggene fra organisasjoner og 

ressurspersoner og resultatet fra gruppearbeidet. Det var 45 deltakere på seminaret.  

 

 
Figur 1: Prosjektleder Anne Smeland åpner seminaret. 

 

Foredragene  

Ulike tilnærminger til tradisjonell kunnskap (Stine Rybråten, forsker, NINA) 

Stine Rybråten åpnet seminaret med en presentasjon om hva tradisjonell kunnskapen (TK) er, og la 

fram ulikheter og likheter mellom tradisjonell kunnskap og vitenskapelig kunnskap. Rybråten opplyste 

at det har blitt et økt fokus på tradisjonskunnskap både vitenskapelig og politisk. Dette har blant annet 

ført til økt anerkjennelse av tradisjonskunnskap i internasjonale initiativer, økt fokus på å se biologisk 

og kulturelt mangfold i sammenheng, og økt fokus på å styrke urfolks levesett og kunnskap. Ulike 

begrep benyttes for å referere til forskjellige former for erfaringsbasert kunnskap, som 

urfolkskunnskap, lokal økologisk kunnskap og/eller tradisjonell kunnskap. Kunnskapen er dynamisk og 

i bevegelse og alltid i endring. Det er ulike forventinger knyttet til den tradisjonelle kunnskapen, som 

kan være både innhold (informasjon som kan overføres fra en person til en annen) og/eller en prosess 

(observere, diskutere og skape mening). Rybråten avsluttet presentasjonen med å legge fram et par 

ideer om hvordan vi kan forene ulike forventinger til hva TK er og hva det kan/bør bidra med i en 

samarbeidsprosess. Fra forskerhold foreslår hun større åpenhet og respekt for TK og fra 

tradisjonsbærerne selv foreslår hun en større synliggjøring av TK.  For å få til et bedre samarbeid 

foreslår Rybråten for eksempel en større bevisstgjøring og synliggjøring av verdier og prioriteringer, å 

etablere møtepunkter for reell dialog og utveksling av kunnskap, og å se på ulike perspektiver som 

komplementære heller enn konkurrerende.   
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Laksefiskerens forhold til laksen (Solveig Joks, forsker, Samisk høgskole) 

Solveig Joks presenterte sitt forskningsarbeid med utgangspunkt i sin avhandling «Laksen trenger ro», 

en tilnærming til tradisjonelle kunnskaper gjennom praksiser, begreper og fortellinger fra Sirma-

området (i Tana kommune). Joks fortalte at den tradisjonelle tanalaksen er forskjellig fra den offisielle 

laksen. Forskjellene gjør at vi kan vi snakke om flere tanalakser. Den tradisjonelle tanalaksen blir til 

gjennom lokalbefolkningens relasjoner til laksen og elva, og uttrykkes i fortellinger og begreper. Den 

offisielle tanalaksen som f.eks. den atlantiske laksen blir derimot til gjennom forskning og overvåking 

(gjennom blant annet telling, gytebestandsmål, fangstatistikk og skjellprøver). Hun understreket at det 

er viktig å tilnærme seg tanalaksen gjennom samiske begreper, slik som vuoggaguolli. Begrepet består 

av to ord vuogga som betyr krokredskap og guolli er fisk. Vuoggaguolli har fått betegnelsen utfra 

laksens adferd. En vuoggaguolli har ingen innflytelse på garnfiskere, men dersom ikke vuoggaguolli er 

ute å svømmer, er det ingen hensikt å fiske med krokredskaper. En fisker vil ikke si at vedkommende 

har fått vuoggaguolli, men bruke betegnelsene diddi, luosjuolgi osv. Spørsmålet er om vuoggaguolli 

forsvinner fra fangstatistikken? Vuoggaguolli inngår i en tradisjonell kunnskapspraksis. Begrepet er 

blitt til gjennom lokalbefolkningens observasjoner og relasjoner til laksen. Joks understreket at den 

tradisjonelle kunnskapen ikke bør blandes inn i en vitenskapelig kunnskapspraksis, da de to 

kunnskapspraksisene er bygd på ulike verdier og metoder for å komme fram til kunnskapen. Hun 

oppfordret forvaltere av tanaelva til å anerkjenne forskjellene mellom tradisjonelle og vitenskapelige 

kunnskaper. Det bør i tillegg settes i gang et arbeid med å utforme metoder for hvordan tradisjonell 

kunnskap kan undersøkes, oversettes og implementeres i forvaltningsplaner og lovverk. Hun avsluttet 

foredraget med å understreke den sterke betydningen laksen har for kulturen og identiteten for 

befolkningen langs Tanadalen.  

 

Hvordan kan den tradisjonelle kunnskapen om tanalaksen synliggjøres? Sett fra Sametingets 

ståsted (Berit Marie P. E. Eira, rådsmedlem, Sametinget)  

Berit Marie P. E. Eira la fram hvordan Sametinget jobber med å synliggjøre den tradisjonelle 

kunnskapen om tanalaksen. Eira nevnte Sametingets politiske mål innen naturressurser og la spesielt 

vekt på Muohtačálmmit-erklæringen, som har høyt fokus på Tanaavtalen. Erklæringen jobber blant 

annet for samisk selvbestemmelse, styrke samisk samhold over landegrenser, opprettholde respekt 

for naturen, bevisstgjøring av at naturen og miljøet danner grunnlaget for fremtidens generasjoner, og 

et høyt fokus på at samisk kultur skal videreutvikles på samenes egne prinsipper. Spesielt legger hun 

vekt på at de samiske rettigheter til naturressursene må anerkjennes for å sikre det materielle 

kulturgrunnlaget for det samiske folket, og at samiske rettigheter i lovverket må tilpasses og/eller 

endres. I tillegg nevner hun at det må opprettes ordninger som støtter om samiske rettighetshaveres 

muligheter til å forsvare sine rettigheter ved bruk av for eksempel samiske dommere. Eira forteller at 

det er jo samene som er eksperter i bruken av naturressurser, nettopp på grunnlag av den tradisjonelle 

kunnskapen. Det har vært en overføring av kultur via språk, naturbruk og tradisjoner ved laksefiske til 

generasjoner. Hun informerte om at Sametinget jobber med å få inn TK på flere felt, som for eksemplet 

innen laksefiske, få det inn i samiske forskningsinstitusjoner, og innlemmelse av (samiske) laksefiskere 

i forskningsprosjekter.  
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Bordsamtalen 

Tema: Laksens betydning for lokal kultur og identitet   

Solveig Joks førte en bordsamtale med Antti Katakeetta fra Karigasniemi (finsk side) og Magnus Varsi 

fra Sirma (norsk side) om temaet «Laksens betydning for livet i Tanadalen». Innledningsvis ble det 

fortalt at til rundt begynnelsen av 1900-tallet (oldeforeldre og tippoldeforeldres tid) var det vanlig med 

fellesfiske der en delte fiskeredskaper seg imellom slik at alle hadde mulighet å få mat på bordet. 

Soneinndelingen ble innført på 1930-tallet. Samtalen gikk så over til hvordan vannet i elva kan påvirke 

laksefisket, og om den i det hele tatt kan ha en påvirkning. Både Antti og Magnus var enige om 

vannstanden i elva har en tydelig betydning for laksefisket, og da spesielt dulvi (flom/høy vannstand) 

og coahkki (grunt/lav vannstand). Det er ikke blitt sett og lest i offentlige dokumenter om at ulik 

vannstand har en påvirkning på laksen og laksefiske. Men lokalbefolkningen vet at dette kan ha en 

påvirkning. For eksempel blir den høye vannstanden (dulvi) på våren sett på som en forberedelse av 

elva til laksesesongen, den «rengjør» elva. Og om vannstanden er høy over lengre tid vil laksen vandre 

til sideelvene og finne sine respektive gyteplasser (også høyt oppe i vassdraget). Og ulike fiskesoner 

har ulik vannstand, der det i noen soner er helt umulig å fiske (eksempelvis stengsel) dersom det er for 

mye eller for lite vann. Om flommen vedvarte over veldig lang tid, ble det kalt for nealgedulvi 

(sultflom). Før opererte man med merking (for eksempel merkesteiner) som markerte isgangen 

og/eller vannstanden for å vite noe om fiskeområdet den sesongen. Dersom isgangen og/eller 

vannstanden berørte steinen, så var det enten god eller dårlig sesong. En annen måte var å måle 

vannstanden med en kvist. Kvisten ble stukket nedi bakken og en brukte hånden til å måle med fra dag 

til dag hvor mye vannstanden økte eller sank; en håndsbredde (dohppehat), to fingre (guokte 

suorpma), tre fingre (golbma suorpma) og fra pekefinger til tommel (kvártil). Denne kunnskapen fra 

gamle dager forsvinner da ungdommen i dag ikke har interesse i å lære dette.  

 

 
Figur 2: Bordsamtalen ledet av Solveig Joks. Samtalen er mellom Antti Katakeetta (Karigasniemi, Finland) og Magnus Varsi 
(Sirma, Norge). 
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Innlegg fra organisasjoner og ressurspersoner 
Rune Aslaksen (Laksebreveiere i Tanavassdraget SA-LBT) holdt et kort innlegg om garnfiske og 

reguleringer i Tanavassdraget i lys av Tanaavtalen (mellom Norge og Finland om fiske i vassdraget). 

Aslaksen la frem utviklingen av garnfiske (som reduseres) og utviklingen av turistfiske (som øker), og 

hvordan avtalen har påvirket begge. Han la frem reglene for garnfiske, spesielt hvordan situasjonen 

ble etter den nye avtalen. Han spekulerte rundt dette med hvor laksen blir av, og hva som eventuelt 

kan være årsaken til at den forsvinner og nevnte faktorer som predasjon og turistfiske. Reguleringen 

av fisket ble innstrammet etter den nye avtalen (kraft i 2017), der garnfiske er regulert opp mot 80%. 

Begrunnelsen fra forskere og statlige myndigheter for reguleringene var at laksebestandene i Tana blir 

overbeskattet. De mener at den høye beskatningen gjør det meningsløst å skylde på naturen (for 

eksempel predasjon). Aslaksen forteller at utviklingen av laks i Tanavassdraget er positiv, selv ved en 

liten økning så er utviklingen positiv. Denne utviklingen er synlig også i øvre del av vassdraget 

(Karasjok). Han avsluttet innlegget sitt med å fortelle at den tradisjonelle kunnskapen er utvikling i 

naturen som de lokale naturfolkene legger merke til. De lokale vil høste etter denne kunnskapen, og 

de lokale vil forvalte etter denne kunnskapen. 

 

Elin Sandvik holdt et innlegg om hvor viktig det er å videreformidle kunnskap og språk innen laksefiske 

til den neste generasjon. Sandvik er mor og bestemor, og sammen med sin samboer overfører de 

sammen den kunnskapen de har videre til barn og barnebarn. Når barnebarn kommer på besøk til 

áhkku og áddjá (bestemor og bestefar) på sommeren, så kan de ikke norsk. All kommunikasjon foregår 

på samisk, og alt rundt laksefisket blir et språkkurs. Ungene lærer språket uten at det blir tvunget på 

dem, det hele blir som en lek. Det hele blir en konkurranse til slutt, der ungene konkurrerer om å lære 

flest mulig samiske ord og begreper. For at ungene skal klare å huske ordene de har lært så lager de 

historier ut av det. Sandvik avslutter sitt innlegg med å fortelle hvor glad og takknemlig hun er for å ha 

muligheten til å videreformidle kunnskap om laksefiske til sine barnebarn.  

 

Hans Fr. Solbakken delte med forsamlingen at han er oppvokst i Karasjok ved elvebredden, og han har 

vært opp og ned elva helt siden han kunne gå. Han har drevet med laksefiske siden barnsben, og fisking 

etter fersk laks var det som var viktig (på sommerhalvåret). Det var slik man klarte seg i vassdraget og 

det var det som var levebrødet. På sommeren hadde man slåttehjelp, og da var det viktig å ha 

ládjoguolli (slåttefisk), slik at slåttehjelpen fikk mat. Hadde man ikke ládjoguolli, nei da fikk man ikke 

slåttehjelp heller. I Karasjok er det et ordtak som sier at geassedulvi lea nealgi (sommerflom er sult), 

som betyr at når det er flom så blir ikke laksen igjen i gropene men svømmer videre (og slik fikk en ikke 

ládjoguolli). Videre fortalte han at det er nok en del folk som bor i Karasjok nettopp på grunn av 

laksefisket. Han mener også at vær og vind påvirker laksefisket. Store deler av laksefisket er avhengig 

av vannstanden, men også sola er veldig viktig. Når en trekker garnet opp på land, må det være på et 

sted der sola treffer og tørker garnet slik at det ikke råtner.  

 

Sverre Kimo Pedersen fortalte om viktigheten å skaffe uhildet informasjon om laksen og laksefisket, 

informasjon som ikke er påvirket av hverken den ene eller den andre gruppen Pedersen er fra 

Smalfjord og er ikke født og oppvokst ved Tanaelva, men fisker i vassdraget. Han mener at Tanaavtalen 

er et verktøy som vi trenger, for å kunne redde bestandene av laks i Tanavassdraget. Han påpeker også 

at det er nesten ingen ungdommer å se hverken på eller ved elva, og at det er mest «gamle gubber». 

Derfor mener han at det er uhyre viktig å ta med barna på elva, helt fra de er små.  
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Gruppearbeidet  
Det ble utført et gruppearbeid i løpet av arbeidsseminaret, og det var i alt seks grupper som hver skulle 

svare «på hvilken måte er tanalaksen viktig for deg?»  Under følger en oppsummering av hva som kom 

fram under gruppearbeidet. Det som alle gruppene i alle fall var enige om, var at laksen opprettholder 

bosettingen og det samiske språket langs hele Tanadalen.  

 

Laksen bidrar til livskvalitet. Laksen og laksefiske bidrar til trivsel, både det og oppleve og observere 

laksen. Alt rundt laksen og laksefiske skaper en spenning, og fra år til år observerer man tegn ute i 

naturen på om det blir et godt eller dårlig lakseår. Sommeren er den mest aktive sesongen, og resten 

av året brukes til forberedelser (slik som å binde fluer, lage wobblere, ordne garn etc.).  

 

Laksen bidrar til et sosialt fellesskap. Laksen skaper samhold og trivsel, og binder folk sammen. Det 

dannes sosiale arenaer for de som deltar i fiskeaktivitetene, både før, under og etter selve 

fiskesesongen. Det er også med på å knytte familiemedlemmer sammen. Det er med på å skape 

samhold i den fiskesonen en tilhører, og folk spør seg om det blir et godt eller dårlig lakseår. Folk 

snakker med hverandre og er nysgjerrige og spør «ble det fisk i natt?» eller «får guttan laks enda?». 

Det skaper samhold når folk samler seg rundt bålet og deler erfaringer og fortellinger med hverandre.  

 

Laksen er identitetsskapende. Vi er blitt til gjennom laksen, og den forteller oss hvem vi er. Den er 

viktig for vår mentale helse, og laksen er en kilde til glede. Laksen skal respekteres, både som mat og 

som en viktig kulturbærer. Tilflyttere skjønner fort at man må ha en tilknytning til laksen for lettere å 

bli akseptert som innbygger. 

 

Laksen som mat og ikke som leketøy. Det skapes en atmosfære gjennom å tilberede laksen, og det gir 

en enestående glede å steke den første laksen for sesongen over bålet på spidd. Det er viktig å utnytte 

hele laksen (inkludert omega 3 som er i ryggbeinet). Det skaper og en læringsarena for hvordan 

tilberede laksen til konservering slik som røyking, salting etc. 

 

Laksen opprettholder tradisjonell kunnskap. Tradisjonell kunnskap (TK) er forskjellig mellom Tana og 

Karasjok. Vi bør derfor være lydhøre overfor hverandre. TK endrer seg med tiden og beror også på 

hvilke områder av elva det er snakk om. Folk følger med vannstanden og forholdene ellers i elva, som 

er kunnskaper som kan forklare oppførselen til laksen i elva. Det er viktig å ta vare på tradisjonelle 

fiskemetoder slik som drivgarn, stengsel, stang (både fra båt og land). Det er også viktig å ta vare på 

og videreformidle kunnskaper om fiskemetoder og redskaper, og hvordan redskaper fungerer slik som 

garn, fluer osv. Spesielt er kunnskapen rundt båtbygging og hvordan de ulike fiskeredskapene lages 

veldig dyrbart, og som ikke burde forsvinne. Det er et berikende språk som har blitt til gjennom laks og 

laksefiske, og et felles samisk språk over grensa har gjort at folk har holdt kontakten med hverandre. 

Dessverre er det dårlig rekruttering til laksefiske, som innebærer at det er viktig med en bevisst læring 

til nye generasjoner, slik at kunnskapen videreføres og ikke går tapt. I tillegg til dette er det er mye 

kunnskap som ikke er registrert, og det er mange som bor ved vassdraget som besitter mye kunnskap.  

 

Laksens betydning før i tiden. Laksen var veldig viktig økonomisk før i tiden, og var en viktig og 

nødvendig inntektskilde (på 1960-tallet var kiloprisen 100-120 kr). Det bidro til drift av gården, og 

kunne finansiere studier for de unge. Barna i husstanden hjalp til med både laksefiske og forberedelser 

til fiske. De lagde fiskeredskapene selv, og det gikk mye tid til forberedelser.  


