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Sammendrag 

Tanavassdraget er et grensevassdrag mellom Norge og Finland, og et av verdens 

største laksevassdrag. Den lakseførende strekningen er på 1200 km, inkludert over 30 

sideelver med genetisk ulike laksebestander. I mange år utgjorde fangsten av laks i 

Tanaelva halvparten av all elvefangst i Norge, og mer enn 20 % av elvefangstene i hele 

Europa. Over tid har fangsten avtatt og myndighetene har sett behovet for å regulere 

fisket for å gjenoppbygge bestandene. Norge og Finland inngikk fra og med 

fiskesesongen 2017 en ny bilateral avtale om fisket i vassdraget. Avtalen har ført til strid 

mellom myndighetene og lokalbefolkningen i begge land, samt mellom ulike 

interessegrupper i landene. Inn i denne settingen startet prosjektet «Joddu-

samarbeidsarena for laks» opp i 2017.  Prosjektets har som formål å bidra til dialog og 

formidling om tanalaksen. Prosjekteier er Tana kommune og prosjektet gjennomføres 

i samarbeid med Karasjok kommune og Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF). 

Prosjektet er finansiert av tilskudd fra Klima- og miljødepartementet (statsbudsjettet 

for 2017). Joddu-prosjektet avsluttes ved utgangen av 2018, men prosjektets arbeid vil 

bli fulgt opp gjennom den nasjonale stiftelsen for laksesentre som skal etableres i 2019. 

For mer detaljert informasjon om prosjektet, og for de enkelte presentasjonene fra 

konferansen, se www.joddu.no. 

 

 

 
Figur 1: Elvebåt ved Tanavassdraget. Foto: Frank Martin Ingilæ. 

http://www.joddu.no/
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«Laksen og laksefisket i Tanavassdraget – en livsnerve for samisk kultur» 

Den 13. og 14. november 2018 var prosjektet arrangør for konferansen «Laksen og 

laksefisket i Tanavassdraget - en livsnerve for samisk kultur». Konferansested var 

Karasjok. Konferansen samlet 104 deltakere, herunder blant annet laksefiskere, 

representanter fra lokale organisasjoner og samisk samfunnsliv, Tana og Karasjok 

kommune, fiskeforvaltningen og forskningsmiljøene. Det var deltakelse både fra norsk 

og finsk side av vassdraget.  

 

Konferansen ble gjennomført tospråklig, norsk og samisk. I tillegg ble det tolket til finsk. 

En programkomite forberedte programmet, hvor Steinar Pedersen og Rune Aslaksen 

fra TF deltok sammen med Kjell Sæther (Karasjok) og Mildrid Sofie Mudenia (Tana). 

Sekretærer for programkomiteen var prosjektleder Anne F. Smeland (Tana kommune) 

og prosjektmedarbeider Aina Alice Olsen (Karasjok kommune). Tor G. Heggberget 

(NINA) bisto programkomiteen i forhold til den naturvitenskapelige delen av 

konferansen.  

 

Konferansen ble åpnet av ordførerne Svein Atle Somby (Karasjok kommune) og Frank 

Martin Ingilæ (Tana kommune). Det ble deretter vist to spesialproduserte åpningsfilmer 

fra laksefisket i henholdsvis Tana og Karasjok (tilgjengelig på www.joddu.no). Tana 

kulturskole deltok også med et kort teaterstykke om laksen og de andre fiskeartene. 

Konferanseprogrammet var inndelt i tre ulike sesjoner, og ble avsluttet med en 

paneldebatt. Sammendrag fra sesjonene og paneldebatten framgår nedenfor. For 

oppsummering av de enkelte foredragene se kapittel 1-3, og for oppsummering av 

paneldebatten se kapittel 4.  

 

Hovedmålsettingen med konferansen var utveksling av kunnskap og erfaringer knyttet 

til tanalaksen. Denne rapporten oppsummerer konferanseinnholdet og gir anbefalinger 

for videre arbeid.  
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Figur 2: Til venstre er programkomiteen med fra venstre Kjell Harald Sæther, Mildrid Sofie Mudenia, 
Steinar Pedersen, Elin Sandvik, og prosjektleder Anne Smeland. I midten er åpningen av 
konferansen av ordfører Svein Atle Somby (Karasjok kommune) og ordfører Frank Martin Ingilæ 
(Tana kommune). Til høyre er Tana kulturskole med åpningsteater om laksen og de andre 
fiskeartene. Foto: Joddu-prosjektet. 

 

Sesjon 1: Laksefisket i Tanavassdraget – betydning for samisk kultur og 

samfunnsliv 

Foredragene i denne sesjonen presenterte at laksefisket i Tanavassdraget har hatt en 

stor betydning for bosettingen og som næringsvei i Tanadalen i mange hundre år. Det 

er dokumentert at det har vært drevet fiske i Tanavassdraget siden middelalderen. Elva 

har en lang historie med lokal forvaltning der fisket ble drevet kollektivt og individuelt 

på tvers av det som etter hvert ble grensen mellom Norge og Finland. I Tanaelva drives 

det både garn- og stangfiske. De tradisjonelle garnfiskemetodene er fremdeles i bruk, 

og har også den dag i dag stor betydning for den elvesamiske kulturen i Tanadalen.  

 

Gjennom den lange historien knyttet til tanalaksen, er det også utviklet en betydelig 

tradisjonell og lokal kunnskap, som med fordel også kan anvendes i dagens forskning 

knyttet til tanalaksen. Det ble lagt fram at tradisjonell kunnskap har for liten plass i 

forskningen knyttet til Tana i dag. Selv om naturvitenskapelig forskning og 

samfunnsforskning knyttet til lokal økologisk og tradisjonell kunnskap, har mange 

ulikheter er det mulig å finne samarbeidstema hvor de ulike kunnskapssystemene kan 

kombineres.  
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Sesjon 2: Kunnskapsstatus om Tanalaksen – biologi og økologi 

Under denne sesjonen ble det holdt to foredrag som belyste generelle trekk i 

laksebiologien og to foredrag som mer konkret belyste situasjonen for tanalaksen og 

redskapsutviklingen i Tanavassdraget. De viktigste påvirkningsfaktorene for tanalaksen 

er dødelighet i sjøfasen og beskatning under innvandring fra havet og i vassdraget. Det 

er dokumentert at det har vært en jevn nedgang i innsiget av tanalaks de siste 40 år, 

med enkelte gode år innimellom de dårlige årene. Videre er antall stengsel og garn i 

Tanavassdraget redusert fra nesten 700 i 1984 til omtrent 130 i 2017. Det er stengsel 

som har gått mest tilbake, og fangsten av laks har generelt forskjøvet seg nedover i 

vassdraget.  

 

Laksebestandene har gått mest tilbake i øvre del av vassdraget, samt i en del sideelver. 

Spesielt i de viktige storlakselvene Iešjohka, Kárášjohka og Anárjohka har laksefisket, 

både med tradisjonelle redskaper og sportsfiske, gått sterkt tilbake i forhold til tidligere 

tider. I dag er det bare en liten del av sideelvene i Tanavassdraget som når 

gytebestandsmålet, som er det nødvendige antall gytelaks som trengs for å utnytte 

produksjonspotensialet i den enkelte elvestrekning.  

 

Det ble ytret at det burde vært gjort flere undersøkelser for å dokumentere betydningen 

av predasjon i elv og fjord, da mange mener at det tidligere ble drevet artsspesifikk 

fangst på fisk, fugl og sel som spiser laksunger og voksen laks. For å fortsette å bygge 

opp laksebestandene i Tana, påpeker den finsk-norske forskningsgruppen at det er 

nødvendig med en fortsatt begrensning i beskatningen av tanalaksen.  

 

 

Sesjon 3: Lakseforvaltningen i Tanavassdraget 

Foredragene i denne sesjonen sammenfattet utfordringene for lakseforvaltningen i 

Tanavassdraget med bakgrunn i de to tidligere sesjonene. Presentasjonene belyste 

arbeidet med den nye bilaterale avtalen mellom Norge og Finland, lokal 

fiskeforvaltning, og generelle prinsipper for lakseforvaltning i Norge og internasjonalt 

gjennom NASCO-avtalen. Sesjonen ble avsluttet med en orientering om at en nasjonal 

stiftelse for laksesentrene i Norge skal opprettes i 2019, der ett av laksesentrene blir 

plassert i Tana.  
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Fra lokalt hold og fra Sametinget kom det fram stor misnøye med prosessen som lå til 

grunn for den nye Tanaavtalen mellom Norge og Finland. Det ble uttrykt stor 

bekymring for de nye rettigheter som finske hytteeiere har fått som resultat av den nye 

avtalen mellom Finland og Norge. Opprettelsen av den norsk-finske forvaltningsgruppa 

for Tanavassdraget ble fremhevet som et meget positivt tiltak, og det knytter seg store 

forventninger til gruppas videre rolle.  

 

 

Paneldebatt: Hovedutfordringer og muligheter i lakseforvaltningen i 

Tanavassdraget 

Konferansen ble avsluttet med en paneldebatt. Paneldebatten ble ledet av Liv Inger 

Somby (Samisk høgskole). Deltakerne var fra Klima- og miljødepartementet (KLD), 

Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF), Tana kommune, Norsk institutt for 

naturforskning (NINA) og Samisk høgskole. 

 

 
Figur 3: Deltakere på konferansen. Foto: Joddu-prosjektet. 
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Kapittel 1) Sesjon 1: Laksefisket i Tanavassdraget – betydning for 

samisk kultur og samfunnsliv 

Foredragene fra sesjon 1 om laksefiskets betydning for kultur og samfunnsliv er 

oppsummert nedenfor.  

 

Laksefisket i Tanaelva som livsnerve i samisk kultur gjennom tiden  

Steinar Pedersen (historiker) belyste i sitt foredrag hvordan laksefisket har vært 

hovedvilkåret for bosettingen langs Tanavassdraget opp gjennom tiden.  Den første 

skriftlige kilden om laksefisket er fra år 1580. De samiske siidaene hadde råderett over 

lakseressursene og krevde avgift av andre som ønsket å fiske i Tanavassdraget.  

 

Pedersen dokumenterte i sitt foredrag den lange historien med lokal forvaltning der 

fisket ble drevet på tvers av riksgrensen som ble trukket mellom Norge og Sverige i 1751, 

og det som skulle bli grense mellom Norge og Finland i 1809. Kongen i København slo 

fast elvedalsbefolkningens fiskerett i 1775. I 1871 fastsetter Stortinget i Norge en egen 

lov om at kongen skal kunne fastsette regler for fisket i grensevassdrag. De første felles 

norsk-finske fiskereglene for Tanavassdraget blir utarbeidet i 1872/1873, der en rekke 

tradisjonelle fiskemetoder ble forbudt. I 1888 kommer Tanaloven (loven om fiskeretten 

i Tanavassdraget) på norsk side. Denne loven oppsummerer grunnlaget for dagens 

fiskerettigheter på norsk side, og ble oppdatert i 2014.  

 

Laksefiskemetodene i Tanavassdraget fra historisk tid og i dag 

Aage Solbakk (Deanu Instituhtta) ga i sitt foredrag en oversikt over de tradisjonelle 

garnfiskemetodene i Tanavassdraget som er i bruk i dag: stengselsfisket (buođđun), stå- 

og settegarnsfiske (njaŋggofierpmastallan) og drivgarnsfisket (golgadeampmi). I tillegg 

til disse metodene fiskes det i dag med stang fra båt og fra land. Stengselsfisket er den 

fiskemetoden i Tanavassdraget som har lengst historiske røtter.  
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Figur 4: Til venstre Steinar Pedersen. Til høyre Aage Solbakk. Foto: Joddu-prosjektet.  

 

Kunnskaper og verdier i tradisjonell laksefiske  

Solveig Joks (Samisk høgskole) drøftet i sitt innlegg hvordan kunnskapene til 

lokalbefolkningen kommer til uttrykk i måten de forholder seg til laksen og elva på.  Den 

tradisjonelle kunnskapen definerer Joks som kunnskap som er tilegnet gjennom 

kontinuerlige praksiser over tid. Kunnskapen er blitt til gjennom relasjoner med 

omgivelsene, og den kan endres eller bygges på tidligere kunnskap. Ulikheter mellom 

tradisjonell og vitenskapelig kunnskap ble drøftet i innlegget. Joks la vekt på at de to 

kunnskapene er forskjellige, og derfor må det arbeides for å utvikle metoder for hvordan 

tradisjonell kunnskap kan undersøkes, oversettes og implementeres i 

forvaltningsplaner og lovverk.  

 

Lokal økologisk kunnskap om tanalaksen på den finske siden av grensen  

Joni Saijets (Universitetet i Oulu) presenterte resultatene fra sitt forskningsprosjekt 

(ISAMA - Integrated science for adaptive co-management in the Arctic). Saijets 

intervjuet 39 informanter fra finsk side av Tanavassdraget. Intervjuene omhandlet 

betydningen av laksen, stedegenheten til laksen (og fiskeren), hvordan laksefisket har 

vært og er og eventuelle utfordringer knyttet til dette, og eventuelle endringer som har 

oppstått med tiden. Resultatene fra intervjuene som Saijets spesielt trekker frem er at 

kunnskapen om laksen formes fra generasjon til generasjon. De fleste han intervjuet 

fisker kun på sine egne faste fiskeplasser og de kjenner dette området ganske godt, 

sammenlignet med en fisker utenifra som kanskje bruker hele vassdraget og har 

kunnskaper deretter. Andre resultater som Saijets legger frem er faktorer rundt 

gytingen, gjenkjennelsen av de ulike laksebestandene (hovedvassdraget sammenlignet 

med sideelvene), og adferden til laksen.  



 

Side 9 

   
Figur 5: Til venstre Solveig Joks. I midten Joni Saijets. Til høyre bordsamtale med Asbjørn Guttorm 

og Per Erik Mudenia, ledet av Solveig Joks. Foto: Joddu-prosjektet. 

 

 

Bordsamtale: Laksefiske og laksens betydning 

Per Erik Mudenia og Asbjørn Guttorm fortalte at laksefisket hadde hatt stor betydning 

som inntektsgrunnlag for deres familier da de vokse opp i henholdsvis Tana og Karasjok. 

Da Per Erik Mudenia vokste opp fisket de både med garn og stang. De lokales garnfiske 

var den gang dominerende. I dag er det mange tilreisende stangfiskere, og på 

riksgrensestrekningen opplever de lokale at de er blitt presset på land av det finske 

turistfisket.   

 

Asbjørn Guttorm fortalte at i de øvre delene av vassdraget er garnfisket i stor grad blitt 

borte. Han er bekymret for at den oppvoksende slekt ikke får lære de tradisjonelle 

fiskemetodene. Noe viktig i kulturen vil forsvinne dersom garnfiskemetodene blir borte.  

 

Per Erik Mudenia påpekte at det i samisk kultur har vært viktig å tenke på at også neste 

generasjon skal kunne fiske laks. Et tradisjonelt prinsipp har vært at fiskesesongen skal 

avsluttes tidlig (laksen skal være ikke fiskes på etter «hundedagene»). Videre har det 

vært kultur for at man skal «tenke på slektningene lenger opp i dalen, «de trenger også 

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

urfolksområder 

Gro Ween (Universitetet i Oslo) la i sitt foredrag vekt på at hun mener at det ikke er reell 

med-forvaltning i Tanavassdraget i dag.  Ween la i sitt foredrag vekt på begrepet 

«dekolonisering». Lokal forvaltning må innebære at man ikke styrer slik statlige organer 

alltid har gjort. Naturvitenskapen har en maktstatus som tradisjonsbærerne ikke har. 

For tradisjonsbærerne er det vanskelig å kommunisere sin kunnskap inn i en 

naturvitenskapelig sfære. Mye av denne kunnskapen er lært gjennom praksis og kan 

ikke formidles skriftlig.  

Ween konkluderte med at det er oppnådd positive resultater i Tanavassdraget allerede: 

Kunnskap er kartlagt på mange områder. Norske og finske forskere samarbeider. Lokal 

fiskeforvaltning er innført. Forskningsprosjekter tar opp spørsmål som lokale personer 

har. Det finnes et mangfold av ressurspersoner i alle leire. Dette må bygges videre på i 

framtiden.  

 

  
Figur 6: Til venstre Gro Ween. Til høyre Line E. Sundt-Hansen. Foto: Joddu-prosjektet. 
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Kapittel 2) Sesjon 2: Kunnskapsstatus om Tanalaksen – biologi 

og økologi 

Foredragene fra sesjon 2, som fokuserte på den naturvitenskapelige kunnskapen om 

tanalaksen, er oppsummert nedenfor.  

 

Den atlantiske laksens biologi og levesett 

Line E. Sundt-Hansen (NINA) ga en gjennomgang av generelle trekk ved laksens 

livshistorie (oppvekst i elva, smoltperiode, sjøfase, tilbakevandring til elva og gyting), 

samt hvilke miljøkrav de har og hvordan laksebestander reguleres av biologiske og 

fysiske miljøfaktorer. Tanalaksen består av over 30 ulike bestander hjemmehørende i 

ulike elvemiljø med store variasjoner. Forskjellen mellom de ulike bestandene av 

tanalaks er forårsaket av den seleksjonsprosessen som oppstår i naturen i ulike livsmiljø.  

 

Laksebestandene i elva påvirkes av det fysiske miljøet og det er særlig faktorer som 

vannføring, vanntemperatur og tilgang til hulrom i elvebunnen som har betydning for 

hvor mye laks som overlever. Hvis det er mangel eller knapphet på noen av disse fysiske 

faktorene kan det virke som en flaksehals for produksjon av ungfisk i elva. De fysiske 

faktorene virker sammen med viktige biologiske mekanismer som tetthet (antall 

ungfisk innenfor et gitt område), mattilgang og predasjonsrisiko. Det er summen av 

påvirkning fra de biologiske og fysiske faktorene som tilslutt styrer laksens vekst og 

dødelighet og som reguler bestanden av laks i elva. Livet til laksen i havet er det stadiet 

som er forbundet med flest ubesvarte spørsmål, men vi vet at når laksen går ut i havet 

er den ikke lenger regulert av tetthet og skjul, men heller mattilgang og predasjon.  

 

Faktorer som påvirker laksens status  

Torbjørn Forseth (NINA) presenterte arbeidet til Vitenskapelig råd for lakseforvaltning. 

Rådet har ansvaret for årlige statusvurderinger for laksen i Norge, basert på innsiget til 

kysten, oppnåelse av gytebestandsmål, høstbart overskudd og menneskeskapte 

trusler. Det foretas årlig en bestandsvurdering av laksen i om lag 200 vassdrag i Norge. 

Om statusen er god for det enkelte vassdrag vurderes ut ifra om det kommer bra med 

laks tilbake fra sjøfasen, om det er nok gytefisk igjen etter fisket, og om den genetiske 

kvaliteten på bestanden påvirkes. Den nasjonale oversikten viser at antall elver som har 

når gytebestandsmålet har økt, men det høstbare overskuddet har krympet på grunn 

av redusert innsig av laks til kysten. Det er videre kun en tredel av laksestammene i 

Norge som ikke har innslag av rømt oppdrettslaks.  
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For Tanaelva er bestandsstatusen klassifisert som svært dårlig. For en forbedring av 

statusen må elvene ha nok gytefisk. I en situasjon med lite gytefisk over flere år vil man 

oppleve en nedadgående trend. De gode årene er ikke like gode som før og de dårligere 

årene er dårligere enn tidligere. 

 

Redskaps- og fangstutvikling i Tanavassdraget fra 1980-tallet og fram til i dag  

Sonja Lydia Kimo Pedersen (student, Universitetet i Tromsø) presenterte resultatene 

fra sin bacheloroppgave i naturforvaltning ved Nord universitet. Oppgaven omhandlet 

redskaps- og fangstutvikling i Tanavassdraget. Oppgaven dokumenterer blant annet en 

nedgang i registrerte garnfiskebruk (stengsel og stågarn) i Tanavassdraget fra 697 antall 

bruk i 1984 til 133 antall bruk i 2017.  Det er en særlig stor nedgang i stengselsbruk på 

finsk side. Fangststatistikken viser også en nedgang i samme periode. 

 

Pedersen oppsummerte mulige årsaker til disse endringene. En årsak kan være den nye 

Tanaavtalen (reduksjon for dem som hadde flere garnbruk tidligere), samt at en del har 

redusert eget fiske av bestandshensyn. I tillegg er den økonomiske betydningen av 

laksefisket redusert, og det er liten rekruttering til laksefisket. Pedersen framhevet at 

den eneste måten å overføre kunnskapen på er å ta de unge med på garnfiske. 

 

   
Figur 7: Til venstre Torbjørn Forseth. I midten Sonja L. Kimo Pedersen.  Til høyre Morten 

Falkegård. Foto: Joddu-prosjektet. 
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Tanalaksens bestandsstatus og -overvåkning 

Morten Falkegård (NINA) presenterte arbeidet til den norsk-finske forsknings- og 

overvåkningsgruppa for Tanavassdraget. Gruppa består av to forskere fra Norge og to 

fra Finland. Gruppa har ansvaret for blant annet å levere årlige statusrapporter for 

laksebestandene i vassdraget. Det skal være et tydelig skille mellom kunnskap og 

forvaltning. Forskergruppa bestemmer ikke forvaltningstiltak, men skal gi uavhengige 

råd til forvaltningen. Falkegård ga en oversikt over hvordan gytebestandsmålene for de 

ulike bestandene i Tanavassdraget beregnes. Måloppnåelsen vurderes utifra 

tilgjengelig kunnskap fra drivtellinger, skjellprøver, ungfisktetthet på faste stasjoner, 

video- og sonarovervåkning og fangststatistikk. Det er fastsatt gytebestandsmål for 25 

bestander/områder i Tanavassdraget. Av disse oppnås målene kun i Máskejohka og 

Leavvajohka på norsk side, og Veahčajohka, Ohcejohka og Goahppelašjohka på finsk 

side.  

 

Situasjonen er spesielt bekymringsfull for bestandene i de tre store kildeelvene 

(Anárjohka, Kárášjohka og Iešjohka) og i selve Tanaelva. Til sammen står disse 

områdene for over 80% av lakseproduksjonen i vassdraget, og de siste 12 årene har det 

her manglet 60-70% av hunnlaksen som behøves. Laksen som skal til de øvre delene av 

Tana vandrer opp en lang hovedelv og det skaper til sammen et høyt samlet fisketrykk 

der opp mot 80 % av laksen blir fisket før fiskesesongen er over. Det vil si at i årene 2006-

2017 har hvert år hele 4 av 5 hunnlaks i Kárášjohka og Iešjohka blitt fanget før gyting. 

Reduksjon i fisket over hele vandringsveien vil være en effektiv måte å snu utviklingen 

på, og forskergruppen har beregnet at reduksjoner i fisket på rundt 20% vil føre til at 

bestandene i Tana kan være gjenoppbygd i løpet av to laksegenerasjoner (rundt 15 år).  

Falkegård viste eksempler på effekter av reguleringer i Iešjohka. Hvor fort 

gjenoppbyggingen går avhenger av hvor mye fisket blir redusert.   
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Kapittel 3) Sesjon 3: Lakseforvaltningen i Tanavassdraget 

Foredragene fra sesjon 3 om lakseforvaltning i Tanavassdraget er oppsummert 

nedenfor. Sametingsråd Silje Karine Muotka holdt et innlegg om laksefisket som 

materielt kulturgrunnlag for elvesamisk kultur. Det foreligger ikke oppsummering fra 

dette innlegget.  

 

Avtalen mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget - hvordan påvirkes 

lokalbefolkningens fiske- og styringsrett? 

Rune Aslaksen (leder, Laksebreveiere i Tanavassdraget/LBT) sitt innlegg omhandlet 

forvaltning og fiskerett og hvordan den nye avtalen har påvirket dette i Tanavassdraget. 

Hovedpoenget i innlegget til Aslaksen var «det er en sammenheng mellom fiskerett og 

forvaltning, og det er umulig å forvalte en lakseelv uten å vite om og respektere 

fiskeretten». Fiskerett betyr ikke bare enerett til å fiske i et vassdrag, men også en rett 

og en plikt til å forvalte vassdraget. Innlegget viste hvordan fiskeretten i 

Tanavassdraget har vært og er beskyttet gjennom tiden.  

 

Aslaksen hadde en gjennomgang av hvordan avtalen ble til i sluttfasen av 

forhandlingene. Det ble påpekt at Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) umulig kan ha 

påvirket sluttresultatet. Dette begrunnes med at TF ikke har deltatt på 

forhandlingsmøter i sluttfasen der viktige beslutninger ble tatt. Avtalen innebærer ny 

forvaltning og forvaltningsregime, reguleringer av fisket, fiskeregler og ny 

rettighetsgruppe med fiskerett i vassdraget. Oppsummert betyr avtalen at det for det 

første er innført et nytt forvaltningsregime der TF kun har rådgivende funksjon; for det 

andre er ikke reguleringene i overenstemmelse med loven om fiskeretten (Tanaloven); 

og det tredje er det innført en ny rettighetsgruppe som er tildelt fiskerett i vassdraget 

uten samtykke fra dem med fiskerett i vassdraget. 
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Figur 8: Til venstre leder i LBT, Rune Aslaksen. Til høyre leder i TF, Reidar Varsi. 

 

Lokal medbestemmelse og deltakere i reguleringer og forvaltning  

Reidar Varsi (leder, Tanavassdragets fiskeforvaltning/ TF) presenterte innholdet i den 

nye Tanaavtalen, samt forholdet til lokal medbestemmelse og oppgavene til den lokale 

fiskeforvaltningen/TF. Den lokale fiskeforvaltningen vurderte at de etter 

avtaleinngåelsen hadde fått redusert sine oppgaver. Høsten 2017 ble det imidlertid 

opprettet en norsk-finsk forvaltningsgruppe for Tanavassdraget. Arbeidsgruppa har 8 

medlemmer der 2 er fra TF, 2 er finske rettighetshavere, og 2 representanter fra 

nasjonal fiskeforvaltning i hvert av landene. Opprettelsen av gruppa har endret på 

situasjonen og gitt TF medbestemmelse, og TF sitter i dag sammen med de finske 

representantene og klargjør og ferdigstiller alle forvaltningssaker før departementene i 

Norge og Finland treffer sine avgjørelser.  

 

Oppgavene til forvaltningsgruppa omfatter blant annet å utarbeide en felles 

forvaltningsplan og årlig vurdere virkningene av fiskereglene. Arbeidet med en felles 

forvaltningsplan er kommet godt i gang. Varsi avsluttet sitt innlegg med å belyse den 

tradisjonelle kunnskapens betydning i regulerings- og forvaltningsarbeid i 

Tanavassdraget. Denne kunnskapen har hatt svært liten status hos forskere og 

nasjonale forvaltningsmyndigheter. Det har vært sårende for de lokale å høre at denne 

kunnskapen er vurdert som verdiløs. Heldigvis har tiden endret seg og man har fått nye 

lover og bestemmelser om at tradisjonell kunnskap skal være en del av 

beslutningsgrunnlaget i blant annet forvaltningsgruppa.  
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Forvaltning av villaks og regjeringens politikk - med blikk på Tanavassdraget  

Statssekretæren presenterte den nasjonale forvaltningen av villaks og regjeringens 

politikk på området, samt hovedlinjene Tanaavtalen. Statssekretæren la vekt på at 

Norge har en stor andel av den atlantiske laksen og et internasjonalt ansvar for å ta vare 

på våre om lag 450 genetisk ulike villaksbestander. Norge har sluttet seg til den 

nordatlantiske konvensjonen for bevaring av nordatlantisk laks, NASCO, som forplikter 

oss til å samarbeide om bevaring, gjenoppbygging og bærekraftig forvaltning av 

villaksen. Antallet laks som kommer tilbake fra havet er mer enn halvert siden 1980-

tallet. Viktige tiltak for å bedre forholdene for laksefiskbestandene er blant annet 

regulering av fisket, kalking av forsura vassdrag, bekjempelse av gyro-parasitten og 

oppbevaring i genbank. I tillegg er ordningen med nasjonale laksevassdrag og 

laksefjorder og kvalitetsnorm for villaks viktige verktøy. Kun 20 prosent av 

villaksbestandene når målet om minst god tilstand etter kvalitetsnormen. Regjeringen 

vil derfor lage en handlingsplan for å oppfylle kvalitetsnormen for villaks. Når det gjelder 

informasjon og formidling, har regjeringen prioritert midler til å samarbeidsarenaen for 

laks i Tana, samt et nasjonalt villakssenter. 

 

Forvaltning av laks i Tanavassdraget er svært krevende, både mhp. de 30 ulike 

bestandene og de mange gruppene av fiskerettshavere på norsk og finsk side. Sentrale 

mål med Tanaavtalen er å redusere fiskepresset med om lag en tredjedel, begrense 

turistfisket kraftig, samt rette opp fordelingen av lakseressursen mellom Norge og 

Finland i norsk favør. Avtalen er basert på grundige avveininger mellom norske og finske 

interesser, og det har vært svært krevende å oppnå enighet med Finland.  

Nå er det viktig å sikre best mulig gjennomføring av avtalen med god lokal involvering. 

Det er blant annet opprettet en permanent norsk-finsk arbeidsgruppe for forvaltning 

bestående av representanter for nasjonale myndigheter og lokale fiskerettshavere. Det 

er også nedsatt en norsk-finsk gruppe for overvåking og forsking. Videre er det bevilget 

midler til blant annet å se nærmere på betydningen av predatorer for bestandene i Tana. 

Avslutningsvis ble det pekt på viktigheten av å ta vare på ressursgrunnlaget for 

fremtidige generasjoner. 
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Lakseforvaltningen i Tanavassdraget  

Sturla Brørs (Miljødirektoratet) orienterte om rammene for fiskeforvaltningen i 

Tanavassdraget og oppfølgingen av den bilaterale Tanaavtalen. Rammene for 

forvaltningen av fisket i Tanaelva er NASCO-avtalen, naturmangfoldloven og lov om 

laksefisk og innlandsfisk. I tillegg gjelder Tanaloven for Tanavassdraget. 

Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) er i en særstilling som lokalt forvaltningsorgan på 

grunn av rettighetsforholdene, at Tanaelva er et grensevassdrag og med bakgrunn i 

Tanaforskriften. Denne forskriften er først og fremst en forskrift om utøving og 

forvaltning av rettigheter, og staten har ansvaret for ressursforvaltningen. 

Offentligrettslige regler i naturmangfoldloven og lakseloven gir rammer for høstingen.  

Utgangspunktet for ressursforvaltningen i Tanavassdraget er bestandsstatus for de 

enkelte fiskebestandene. I de tre store kildeelevene i vassdragets øvre deler er det 0% 

sannsynlighet for at gytebestandsmålene er oppnådd etter 2013. Det skal utarbeides en 

plan for gjenoppbygging av laksebestander med lav måloppnåelse. Det er nødvendig 

med en reduksjon i dødelighet på ca. 1/3 for å bygge opp bestandene over 2 

laksegenerasjoner (ca. 15 år). En gjenoppbyggingsplan krever kunnskap om status for 

enkeltbestandene, når og hvor de fiskes på, og hvilke redskaper de fiskes på. 

Fiskereguleringene må altså være treffsikre for bidra til å bygge opp reduserte 

bestander. Dette kan medføre at enkelte fiskere og grupper føler at de må ta en større 

byrde enn andre ved reduksjon i fiske. For eksempel er det en utfordring å spare 

gytelaksen på vandring mot Karasjohka og Iešjohka uten at det går ut over 

drivgarnsfisket, fordi denne laksen vandrer opp svært tidlig i sesongen. Tanaavtalen har 

fått kritikk for manglende lokal involvering, byrdefordelingen og for finske hytteeieres 

fiskerett. Det er viktig å være klare over at det skal foretas en årlig evaluering av 

bestandsstatus, fiskeutøvelse og om fiskereguleringene virker etter hensikten. 

Endringsforslag vurderes og forberedes i forvaltningsgruppa hvor den lokale 

fiskeforvaltningen deltar gjennom TF. Forvaltningsgruppa har også som oppgave å 

utarbeide et forslag til en forvaltningsplan som skal ligge til grunn for 

fiskereguleringene framover. Gruppa skal også følge opp arbeidet med lokal og 

tradisjonell lokal kunnskap. Lokale fiskerettshavere medvirker nå aktivt i alle prosesser 

som angår fiskeforvaltningen i vassdraget.  
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Figur 9: Til venstre Sturla Brørs. Til høyre Alf Olsen jr. Foto: Joddu-prosjektet. 

 

Planer for stifting av nasjonalt villaksesenter  

Alf Olsen jr. (Kunnskapssenter for laks og vannmiljø/KLV) informerte om planene for 

stifting av nasjonalt villakssenter. Det har vært jobbet med en landsdekkende stiftelse 

for norske laksesentre siden 2013. En prosjektgruppe fikk da i oppdrag av 

Miljødirektoratet å utrede innhold, organisering og etablering med Norsk villreinsenter 

som modell. Stiftelsen skal være et kompetanse- og formidlingsorgan mellom 

forskning og forvaltning. Den skal ta en nasjonal rolle ved å være representert i hele 

landet. Stiftelsen skal bestå av fire enheter (Lyngdal, Lærdal, Namsos og Tana) med et 

felles styre. Det er foreløpig foreslått en arbeidsfordeling mellom de fire enhetene. For 

Tana er det foreslått følgende fokusområder: tradisjons- og kulturbetinget fiske, 

effekter av beskatning i elv og sjø og grenseoverskridende samarbeid. Staten står som 

stifter, og det blir jobbet med å få på plass vedtekter og styre. Målet er å gjøre den 

formelle etableringen i løpet av første halvår 2019. I statsbudsjettet for 2019 er det satt 

av kr. 7,4 mill. kroner til drift og utvikling av stiftelsen. KLV har vært en pådriver for å få 

dette til.  

 

  
Figur 10. To glade fiskere, Tor Inge Sæther (venstre) og Torbjørn Wilhelmsen (høyre).  

Foto: Kjell Harald Sæther (copyright). 
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Kapittel 4) Paneldebatt: Hovedutfordringer og muligheter i 

lakseforvaltningen i Tanavassdraget 

Paneldebatten ble ledet av Liv Inger Somby. Panelet bestod av statssekretær Atle 

Hamar fra Klima- og miljødepartementet (KLD), ordfører Frank Martin Ingilæ fra Tana 

kommune, Reidar Varsi fra Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF), Tor Heggberget fra 

Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Solveig Joks fra Samisk høgskole. Liv Inger 

Somby utfordret blant annet samtlige i panelet på: «Hva har du lært på konferansen?». 

Det ble også åpnet opp for spørsmål og kommentarer fra publikum. Disse omfattet i 

hovedsak forhold knyttet til den nye Tanaavtalen, både tilblivelsen og innholdet i 

avtalen (byrdefordeling og rettigheter til finske hytteiere). Andre spørsmål var rettet 

mot behov for reduksjon i fisketrykket, påvirkninger fra predasjon, og popularisering av 

forskningsrapporter. Nedenfor er et sammendrag av paneldeltakernes svar.  

 

 
Figur 11: Fra paneldebatten ledet av Liv Inger Somby. Videre fra venstre Solveig Joks, Frank 

Martin Ingilæ, statssekretær Atle Hamar, Reidar Varsi og Tor G. Heggberget.  
Foto: Joddu-prosjektet. 
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Statssekretær Atle Hamar (KLD) understreket at det viktige spørsmål er: Hvordan 

forvalter vi laksebestandene slik at de neste generasjonene har et overskudd å høste av, 

og slik at kulturen og identiteten blir ivaretatt? Her er det ulike syn, og det tar KLD med 

seg videre. KLD har forventninger til arbeidet som skal gjøres i den norsk- finske 

forvaltningsgruppa hvor både lokale parter og sentrale myndigheter er representert. 

Videre vil laksesenteret også være en mulighet til å informere og formidle på en enda 

bedre måte enn i dag.  

 

Solveig Joks (Samisk høgskole) kommenterte at hun sitter igjen med et inntrykk av at 

folk befinner seg i to ulike verdener. Biologene snakker om de 30 ulike laksebestandene 

mens de lokale fiskerne er opptatt av hvordan menneskene som lever langs Tanaelva, 

forholder seg til laksen og elva. Solveig understreket at hun blir stadig overrasket over 

dem som snakker om Tanaelva som en hvilken som helst elv, og at de glemmer hvor 

særegen Tanaelva er. Tradisjonelt laksefisket er veldig viktig for de menneskene som 

bor langs elva. Gjennom generasjoner har de opparbeidet seg rettigheter og tilhørighet. 

De følger med på endringer som til enhver tid skjer i elva. Det snakkes her i panelet om 

at tradisjonell kunnskap er viktig, men når det vises til at det er lite laks så vises det kun 

til statistikk fra biologene og tradisjonell kunnskap er ikke med.  

 

Ordfører Frank Martin Ingilæ (Tana kommune) framhevet at tanalaksen er grunnlaget 

for bosettingen i Tanadalen. Tanalaksen knyttet folk sammen over generasjoner og 

landegrenser. Det må tilrettelegges for gode prosesser i fiskeforvaltningen. I dag er det 

et tillitsbrudd mellom statlige myndigheter og lokalmiljøet. Det oppleves som de 

statlige myndighetene har en mistillit til de lokales evne til å ta vare på laksen. Ingilæ sa 

at han håper at man i framtida kan bygge bro over dette. Innbyggerne ønsker å ta vare 

på laksen og kunne gjennomføre de tiltakene som er nødvendige slik at også 

kommende generasjoner kan høste av laksen. I forhold til de nye fiskerettighetene til 

finske hytteeiere, kommenterte Ingilæ at disse er problematiske og kan få økt 

betydning i framtida. Det er regulert for en storstilt hyttebygging på finsk side av 

Tanavassdraget som vil kunne utvide antallet med særlige fiskerettigheter betraktelig. 

Ingilæ understreket også at befolkningen nederst i vassdraget må ha respekt for at det 

er bekymring for laksebestanden blant befolkningen i de øvre delene. For å kunne finne 

felles løsninger må lokalmiljøet få et økt ansvar for forvaltningen. 
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Reidar Varsi (TF) kommenterte tilblivelsen av de nye Tanaavtalen. Varsi vektla at 

avtalen ble til i hemmelighet og at den flytter rettigheter fra lokale over til finske 

hytteeiere som aldri har hatt slike rettigheter.  De lokale representantene i 

forhandlingsutvalget til den nye Tanaavtalen deltok ikke i sluttprosessen. Varsi fortalte 

at selv om han var i forhandlingsutvalget så ble han orientert per telefon når avtalen 

forelå. Varsi understreket videre at det nå er positivt at forskerne og lokale forvaltere 

kan sitte sammen «ved samme bord», diskutere utfordringer og prøve å finne løsninger. 

Det at de lokale får det reelle ansvaret for forvaltningen ses ikke på som umulig. Det er 

en god begynnelse, samtidig med at den tradisjonelle kunnskapen kommer mer fram i 

lyset. Varsi sa også at konferansen er et skritt i riktig retning når det gjelder videre 

samarbeid. Konferanser som dette er gode forum der vi kan dele tanker og ideer med 

hverandre.  

 

Tor G. Heggberget (NINA) framhevet at han som forsker ser behovet for en langt større 

lokal forankring av den naturvitenskapelige forskningen som gjøres på tanalaksen. Det 

bør videre være et mål at det skal bli en reell lokal forvaltning i Tanaelva på samme 

måten som er vanlig i øvrige laksevassdrag i Norge, hvor ressursforvaltningen utøves så 

nært rettighetshaverne som mulig.  Rettigheter innebærer også et ansvar, dvs. at alle 

må jobbe sammen for å legge til rette for en bærekraftig forvaltning av tanalaksen. 

Ressursen er grunnlaget for den lokale kulturen. Hvis i verste fall ressursen reduseres 

sterkt eller forsvinner, så blir det vanskelig å ta vare på kulturen knyttet til ressursen. 

Årsaken til bestandsnedgangen i Tanavassdraget kan drøftes, men det er utvilsomt at 

beskatning har stor betydning.  I et normalt fiske med effektive redskaper er det 

beregnet en beskatning på 80 % for den fisken som skal opp til de øverste delene av 

vassdraget. Her er det viktig å finne måter for å øke mengden gytelaks i øvre deler. 

Fisket må ikke gå på bekostning av det nødvendige antallet gytefisk. Det er viktig å ta 

med i vurderingen er at innsiget av laks fra kysten er redusert med omlag 50 % pga. økt 

dødelighet for laksen i havet. Den økte dødeligheten i havet er ingen unnskyldning for 

ikke å ta de nødvendige hensyn i vassdragene. Uavhengig av hvordan prosessen fram 

mot den nye Tanaavtalen har vært, så er det viktig å utnytte de mulighetene som den 

nye avtalen gir. Det er etablert en norsk- finsk forvaltningsgruppe med lokal deltakelse 

som kan få store innvirkninger på hvordan videre reguleringer foretas. I den nye avtalen 

er videre «adaptiv forvaltning» lagt til grunn. Det betyr at man kan foreta årlige 

justeringer av hvordan fisket reguleres, f.eks. i forhold til årlige svingninger i innsiget av 

laks fra havet.  
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Konklusjoner og anbefalinger for videre arbeid  

Tanavassdraget er særegent i forhold til andre norske laksevassdrag ved at det er et 

grensevassdrag samtidig som det er sterke føringer knyttet til urfolksrettigheter. I 

tillegg er det et komplisert biologisk system ved at det eksisterer minst 30 forskjellige 

laksestammer som skiller seg fra hverandre ved både størrelse på fisken, 

vandringstidspunkt og hvor de hører hjemme i vassdraget. Basert på de kompliserte 

forhold når det gjelder både laksen og rettigheter til fiske, og at det er et 

grensevassdrag, gir dette samlet store utfordringer i forhold til å få en bærekraftig 

forvaltning av laksen i Tanavassdraget.  

 

Konferansen belyste både den tradisjonelle og vitenskapelige kunnskapen om 

tanalaksen og laksefisket i Tanavassdraget. Tilbakemeldingene på dette har vært 

positive. Konferansen avdekket utover dette en rekke konfliktlinjer i lakseforvaltningen. 

Det er med bakgrunn i dette viktig at dialogarbeidet fortsetter.  

 

Noen anbefalinger for det videre arbeidet mot en bærekraftig fiskeforvaltning og for 

dialog- og formidlingsarbeidet er gitt nedenfor.  

 

 

Forvaltningsmodellen for fisket 

Etter at Tanaavtalen ble vedtatt har Norge og Finland opprettet en forvaltningsgruppe 

for Tanavassdraget med både nasjonal og lokal representasjon. Denne 

forvaltningsgruppa mottar rapporter fra den norsk-finske forsknings- og 

overvåkningsgruppa og foreslår forvaltningstiltak. Arbeidet i gruppa har stor offentlig 

interesse. Det bør informeres bredere om denne gruppens mandat og oppgaver, både 

på nett, i møter og i media.  

 

Utover dette bør det fortsatt informeres bredt om internasjonale prinsipper for 

lakseforvaltning, hvordan disse er operasjonalisert i norsk fiskeforvaltning, samarbeidet 

mellom Norge og Finland, og forventninger til og muligheter i den lokale 

fiskeforvaltningen (Tanavassdragets fiskeforvaltning). Sentrale myndigheter bør 

utfordres på hva som kreves for at det lokale ansvaret for fiskeforvaltningen kan 

utvides.  
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Forskning 

Tverrfaglighet: Når det gjelder forskning så møtes forskjellige kunnskapssystemer i 

forvaltningen av tanalaksen; forskning knyttet til tradisjonell kunnskap, lokal økologisk 

kunnskap og naturvitenskapelig forskning. Det er en utfordring å inkludere disse 

kunnskapssystemene i en mer helhetlig forskning knyttet til tanalaksen i framtida. Her 

er det behov for en holdningsendring hos alle parter, at de tradisjonelle skillelinjene 

brytes ned heller enn å påpeke forskjeller som ikke lar seg kombinere. Den tradisjonelle 

kunnskapen må synliggjøres i større grad, men naturvitenskapen må likeledes ikke 

snakkes ned. For å komme videre bør det iverksetter prosesser for en mer helhetlig 

forskning knyttet til Tanavassdraget, hvor både økologi og tradisjonell kunnskap inngår 

som viktige elementer.  

 

Legitimiteten til naturvitenskapelig forskning: Det er knyttet utfordringer til legitimitet 

og forankring av resultatene fra den naturvitenskapelige forskningen som i dag foregår 

i Tanavassdraget. Det er en del mistillit til resultatene fra forskningen. Videre arbeid 

med å gjøre forskningsresultater, -litteratur og -metoder tilgjengelige må fortsette, 

blant annet ved å tilrettelegge informasjon på nett, oversette engelske rapporter til 

norsk og samisk, produsere populærvitenskapelig materiale og arrangere folkemøter 

med forskere. Kontakten mellom den lokale fiskeforvaltningen og forskningsmiljøene 

må styrkes og videreføres.  

 

 

Laksesenter i Tana - dialog og formidling 

Laksesenteret som skal etableres i Tana i 2019 kan i framtiden spille en viktig rolle for 

formidling av kunnskap, dialog mellom ulike grupper og være en viktig møteplass for 

alle med tilknytning til og interesser i Tanavassdraget. Laksesenteret kan med fordel 

videreføre det formidlings- og dialogarbeidet som er startet opp gjennom Joddu-

prosjektet (2017-18). En viktig del av laksesenterets arbeid bør være å formidle 

kunnskap til barn og unge.  
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Rekruttering til fisket og opplæring av barn og unge 

Rekruttering til fisket, og da særlig garnfisket, er en stor utfordring for lokalmiljøet. Det 

er viktig at det tilrettelegges for at barn og unge kan lære om laksen og lære å fiske, i 

den enkelte familie, gjennom lag og foreninger og i skolene. Fisket som viktig 

trivselsfaktor i lokalmiljøet må synliggjøres i større grad overfor barn og unge. Barn og 

unges interesser må også vektlegges i lakseforvaltningen. I dag opplever mange unge 

at laksefisket i Tanavassdraget er omgitt av et høyt konfliktnivå. Skal rekrutteringen til 

fisket styrkes, må de unge oppleve at de blir lyttet til og respektert.  

 

 

Ny konferanse om tanalaksen  

Det anbefales å arrangere en ny Tanakonferanse om 3-5 år lokalt i Tanadalen.  

Konferansetemaet kan ved neste konferanse med fordel spisses i forhold til 

lakseforvaltningen i vassdraget, både i form av innhold og dialog.  Det bør være et mål 

også for neste gang at konferansen har bred deltakelse fra det norske og finske 

samfunnet og fra samisk samfunnsliv.  
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Atle lea ođđajagimánus 2018 leamaš 

stáhtačálli KLD’as, ja lea 2000-logu rájes 

leamaš direktevra Lotteriija- ja 

vuođđudusbearráigeahčus. 

 

Silje Karine Muotka 
Rådsmedlem, Sametinget (Norge). Silje 

Karine er norsk-samisk politiker (NSR), 

med ansvarsområder innen næring, 

areal, miljøsaker og regionalpolitikk. Hun 

har siden ungdomstiden vært engasjert i 

samepolitiske spørsmål, og har siden 

1990-tallet hatt ulike verv knyttet til 

samiske organisasjoner.  

 

 

Norgga Sámedikki ráđđelahttu. Silje 

Karine lea Norgga Sámepolitihkkár (NSR), 

ja su ovddasvástádussuorggit leat 

ealáhus, areála, birasáššit ja guovllu-

politihkka. Sus lea nuorravuođa rájes 

leamaš stuorra beroštupmi sáme-

politihkalaš gažaldagaide, ja sus lea 1990-

logu rájes leamaš áirrasdoaimmat 

iešguđetge Sámi organisašuvnnain.   

 

 

Steinar Pedersen 
Dr. philos i historie, fra Vestertana og i 

dag bosatt i Polmak i Tana. Steinar har 

vært leder i Tanavassdragets fiske-

forvaltning (TF), vært statssekretær, og 

vært representant for sametinget, 

fylkestinget og kommunestyret. Han har 

en doktorgrad om samiske grense-

overskridende rettigheter (Lappe-

kodisillen), og vært forsker ved Nordisk 

samisk institutt, og rektor og 

førsteamanuensis ved Samisk høgskole. 

Steinar har vært med i det offentlige 

utredningsutvalg om lakse- og innlands-

fiskelovgivning, samerett, samisk kultur, 

og klimaendringer. Han har arbeidet mye 

med Tanavassdragets laksefiskehistorie, 

og norsk nasjonalisme i forhold til samisk 

kultur. Nå arbeider han med ulike 

prosjekter innen samisk historie, og sitter 

i styringsgruppen i Joddu-prosjektet.  

 

Historjjá Dr. philos., Deanodagas eret, ja 

ássá odne Buolbmágis Deanus. Steinar lea 

leamaš Deanučázádaga guolástus-

hálddahusa (DG) jođiheaddji, stáhtačálli, 

Sámedikki-, Fylkkadikki- ja gielddastivrra 

áirras. Sus lea doavttergráda sámi rájáid-

rasttideaddji vuoigatvuođain (Lappe-

kodisillen) ja son lea leamaš dutki 

Davviriikkalaš Sámi instituhtas ja rektor ja 

vuosttašamanueansa Sámi allaskuvllas. 

Steinar leamaš mielde luossa- ja 

siseatnanguolástanlágaid, sámevuoigat-

vuođaid, sámi kultuvrra ja dálkkádat-

rievdama almmolaš guorahallan-

lávdegottis. Son lea bargan olu Deanu-

čázádaga luossabivdohistorjjáin ja norgga 

nationalismmain sámi kultuvrra ektui. 

Son bargá dál iešguđege sámi historjá-

prošeavttaiguin ja lea Joddu-prošeavtta 

stivrenjoavkkus. 



Aage Solbakk // Lemet-Jon Aage 
Cand.philos., med historie hovedfag, 

samisk mellomfag og finsk grunnfag. Aage 

er historiker, lærebokforfatter, bygde-

bokforfatter, og foreleser i samisk kultur 

og historie. Han har i mange år arbeidet 

som redaktør i samiske forlag, og har gitt 

ut flere lærebøker. Aage bor ved 

Tanaelva, fisker laks og høster av naturen, 

i tillegg til sine boklige sysler.   

 

 

Cand.philos., historjjá váldofága, sámi 

gaskafága, ja suoma vuođđofága. Lemet-

Jon Aage lea historihkkár, oahppo-

girječálli, giligirječálli, ja sámi kultuvrra ja 

historjjá logaldalli. Son lea leamaš ollu 

jagiid sámi girjelágádusaid doaimma-

headdji, ja lea almmustahttán mealgat 

oahppogirjjiid. Lemet-Jon Aage ássá 

Deatnogáttis, bivdá luosa ja meahcásta, ja 

dan lassin buđalda girjjálaš áššiiguin. 

 

Solveig Joks 
Forsker, Samisk høgskole. Solveig skrev 

en avhandling i 2015 med tittelen “laksen 

trenger ro”. Avhandlingen er basert på 

etnografiske studier i Sirma-området i 

Tana, der laksefiske har lang tradisjon. 

Hun har sammen med professor emeritus 

John Law publisert artikler i inter-

nasjonale tidsskrifter om relasjoner som 

Tanadalens befolkning har til laksen. I 

artiklene diskuteres relasjoner mellom 

vitenskap og politikk på den ene siden, og 

samiske praksiser og kunnskaper på den 

andre siden. 

 

Dutki, Sámi allaskuvllas. Solveig čálii jagi 

2015 nákkosgirjji man bajilčála lea “luossa 

dárbbaša ráfi”. Bargu vuođđuduvvui 

etnográfalaš dutkamiidda Sirpmá 

guovllus Deanus, gos luossabivddus lea 

guhkes árbevierru. Son lea ovttas 

professor emeritus John Law almmuhan 

artihkkaliid riikkaidgaskasaš áigečállagiin 

Deanu leagi olbmuid oktavuođaid birra 

lussii. Dáid artihkkaliin digaštallojuvvo 

dieđa ja politihka gaskavuođaid birra ja 

nuppe beales fas sámi práksisiid ja 

máhtuid birra. 

 

Joni Saijets // Gánddas Sámmol Sulo Joni dahje Niillasaš Hanssa Niillasa Máreha Joni 
Stipendiat ved fakultet for humaniora, 

samisk kultur, Giellagas instituttet (Oulu 

universitet). Joni har en mastergrad i 

nordsamisk lingvistikk og undervisning, 

og har studert tradisjonell økologisk 

kunnskap ved Samisk høgskole. Han har 

bidratt til ISAMA-prosjektet ved å 

intervjue, transkribere (tolke), og nå 

analysere lokale samiske og finske 

fiskekunnskaper, som også er det 

avhandlingen hans handler om. Selv om 

hjemmet til Joni er Anárjohka 

(Karigasniemi, Finland), fisker han i både 

øvre og nedre deler av Tanavassdraget da 

familien har sommersted i Spárasuol-

guoika (i øvre del av Tanaelva). 

 

Humaniora fakultehta stipendiáhta sámi 

kultuvrras, Giellagas instituhtas (Oulu 

universitehtas). Jonis lea mastergráda 

davvisámi lingvistihkas ja oahpaheamis, 

ja son lea studeren árbevirolaš ekologalaš 

oahpa Sámi allaskuvllas. Son lea 

váikkuhan ISAMA-prošektii jearahallama, 

transkriberema (tulkomiin), ja dál 

analyseret báikkálaš sámi ja suoma 

bivdomáhtuid, man birra dutkkus leage. 

Vaikko su ruoktu leage Anárjogas 

(Gáregasnjárga, Suopma), de bivdá son 

sihke bajit ja vuolit osiin Deanu-

čázádagas, go bearrašis leage geassebáiki 

Spárasuolguoikkas (badje Deanus). 

 

 



Gro Birgit Ween 
Førsteamanuensis i sosialantropologi ved 

etnografisk avdeling, Kulturhistorisk 

museum, Universitetet i Oslo. Gro er 

samlingsansvarlig for Arktissamlingen på 

museet, og er leder for seksjon for 

etnografi, numismatikk, klassisk arkeologi 

og universitetshistorie. Hun har utført 

antropologisk feltarbeid om laksefisket i 

Tanavassdraget. 

 

Sosiálantropologiija vuosttašamanu-

eansa, Kulturhistorjjálaš musea etno-

gráfalaš ossodat, Oslo universitehta. Gro 

ovddasvástádussan lea musea Arktis-

čoakkáldat ja son jođiha etnografiija, 

numismatihka, klassihkalaš arkeologiija ja 

universitehtahistorjjá sekšuvnna. Son lea 

bargan olu gieddebarggu luossabivdima 

birra Deanučázádagas.  

 

 

Line Elisabeth Sundt-Hansen 
Forsker, Norsk institutt for naturforskning 

(NINA). Line har en mastergrad i 

marinbiologi og en doktorgrad innen 

økologi hos laksefisk fra NTNU. I dag 

forsker hun på laksefisk og er interessert i 

deres økologi, fysiologi og adferd. Hun 

har jobbet med tema som laks i regulerte 

vassdrag, effekt av rømt oppdrettslaks på 

ville laksebestander, effekter av fremtidig 

klimaendring på ville laksebestander og 

evolusjonære effekter av rask vekst hos 

laks. Line har erfaring fra både fra 

eksperimentelt arbeid, feltarbeid i elv og 

modellering. 

 

Dutki, Norgga luonddudutkaninstituhtta. 

Lines lea mastergráda marin biologiijas ja 

doavttergráda luossaguliid ekologiijas 

NTNU’as. Otne son dutká luosa ja lea 

beroštuvvan dan ekologiijas, fysiologiijas 

ja láhttemis. Son lea bargan fáttáiguin 

luossa muddejuvvon čázádagain, 

gárgidan biebmoluosaid váikkuhus eami-

luossanállái, boahttevaš dálkkádat-

rievdamiid čuozahusat eami luossanállái, 

ja evolušuvdnaváikkuhusat luosa johtilis 

šaddamii. Lines lea duogáš sihke 

eksperimentálabarggus, gieddebarggus 

jogain ja modelleremis. 
 

Torbjørn Forseth 
Seniorforsker ved Norsk institutt for 

naturforskning (NINA). Torbjørn har en 

doktorgrad innen ferskvannsøkologi fra 

NTNU, og jobber i dag på avdeling for 

akvatisk økologi. Han er leder i 

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning i 

Norge. Torbjørn har sine kunnskaps-

områder innen laks og innlandsfisk 

(laksefiskenes økologi), effekter av 

vassdragsreguleringer, klimaeffekter, 

kunnskapsgrunnlag for lakseforvaltning 

(nasjonalt og lokalt), livshistorie og 

evolusjon, og forurensningsøkologi. 

 

Seniordutki, Norgga luonddudutkan-

instituhtta. Torbjørnas lea doavttergráda 

sáivačáhceekologiijas NTNU’as, ja bargá 

otne akváhtalaš ekologiija ossodagas.    

Son jođiha Luossahálddašeami dieđalaš 

ráđi Norggas. Torbjørna diehtosuorggit 

leat luosas ja sáivačáhceguliin (luossa-

guliid ekologiija), čázádatmudden-

čuozahusain, dálkkádatčuozahusain, 

luossahálddašeami gelbbolašvuođa-

vuođuin (riikkadásis ja báikkálaččat), 

eallinhistorjjás ja evolušuvnnas, ja 

nuoskkidanekologiijas. 



Sonja Lydia Kimo Pedersen 
Student, Universitetet i Tromsø. Sonja er 

oppvokst i Smalfjord i Tana. Gjennom 

oppveksten har hun hatt stor interesse 

for laksefiske, og har nylig fullført en 

bachelorgrad i naturforvaltning ved Nord 

Universitet i Steinkjer. I syv år har hun 

jobbet i elveoppsynet i den delen av 

Tanavassdraget som ligger i Tana 

kommune. Gjennom jobben vokste 

interessen for naturforvaltning, og planen 

er mastergrad i ferskvannsøkologi ved 

Universitetet i Tromsø. Etter endt 

utdanning er ønsket å kunne bosette seg 

i Tana og jobbe innenfor fagfeltet. 

 

Studeanta, Tromssa universitehtas. Sonja 

lea bajásšaddan Ráttovuonas Deanus. 

Olles bajásšaddamis lea sus leamaš 

stuorra beroštupmi luossabivdimii, ja lea 

čađahan bachelorgráda luonddu-

hálddašeamis Nord Universitehtas 

Stentjes. Čieža jagi lea son bargan 

johkaváktan Deanučázádagas dain 

guovlluin mat gusket Deanu gildi. Barggu 

čađa sturrui beroštupmi luondduháldda-

šeapmái, ja dál lea plána váldit 

mastergráda sáivačáhceekologiijas 

Tromssa universitehtas. Doaivva lea 

fárret Detnui go lea geargan skuvllain, ja 

bargat fágasuorggis 
 

Morten Falkegård 
Forsker, Norsk institutt for naturforskning 

(NINA). Morten er vokst opp i Tana. Han 

er leder for den norsk-finske forsknings- 

og overvåknings-gruppen for Tana, og har 

vært med i rådet siden det ble oppnevnt. 

Morten er også medlem i Vitenskapelig 

råd for lakseforvaltning i Norge. 

Forskningen til Morten er i stor grad 

rettet mot forvaltning av anadrom 

laksefisk, gjennom statusvurdering, 

påvirkningsanalyser og beskatnings-

modellering av fiske i elv og sjø. 
 

Dutki, Norgga luonddudutkaninstituhtta. 

Morten lea bajásšaddan Deanus. Son 

jođiha norgga-suoma dutkan- ja 

bearráigeahččanjoavkku Deanus, ja 

leamaš oassin ráđis vuođđudeapmi rájis. 

Morten lea maid miellahttun Luossa-

hálddašeami dieđalaš ráđis Norggas.  

Mortena dutkan lea luossaguliid 

anadroma hálddašeami suorgásaš 

stáhtusárvvoštallamiid, váikkuhan-

analysaid ja johka- ja mearrabivddu 

ávkkástallanmodelleremiid bokte.   

 

Reidar Varsi 
Leder for Tanavassdragets fiske-

forvaltning (TF). Reidar sitter i den norsk-

finske forvaltningsgruppen for Tana-

avtalen. Han er en aktiv laksefisker fra 

Laksnes i Tana, og har lenge jobbet med 

tanalaksen. Han er laksebreveier og har i 

syv år vært leder for Laksebreveiere i 

Tanavassdraget (LBT). Han var også med i 

Tanautvalget som utarbeidet den nye 

Tanaforskriften. 

 

Jođiheaddji Deanučázádaga guolástan-

hálddáhusas (DG). Son lea viššalis 

luossabivdi Lakšjogas Deanus, ja lea 

guhkkit áigge bargan deanoluosain. Son 

lea luossareiveeaiggádat, ja lea čieža jagi 

leamaš jođiheaddjin Deanučázádaga 

luossareiveeaiggádat (LBT). Son lei 

maiddái mielde Deanulávdegottis geat 

ráhkadahtte dat ođđa Deanuláhka-

ásahusa. 

 



Rune Aslaksen 
Daglig leder i Vadsø kommunale 

eiendomsselskap KF. Rune er leder for 

Laksebreveiere i Tanavassdraget (LBT), og 

medlem av Tanavassdragets fiske-

forvaltning (TF). Han sitter i styrings-

gruppen i Joddu-prosjektet, og er fra og 

bor i Alleknjarg i Tana. Runes store 

interesse er å sanke av naturens goder, 

slik som bærplukking og fiske etter laks og 

annen innlandsfisk, samt forvaltning av 

Tanavassdraget. 
 

Beaivválaš jođiheaddji Čáhcesullo KF 

opmodatfitnodagas. Rune lea Deanu-

čázádaga luossabreavaeaiggádeddjiid 

(LBT) jođiheaddji, ja miellahttun Deanu-

čázádaga guolástanhálddašeamis (DG). 

Son lea Joddu-prošeavtta stivrren-

joavkkus ja orru Álletnjárggas gos maid 

lea eret. Runes lea stuorra beroštupmi 

ávkkástallat luonddu riggodagain, go 

murjjiid čoaggit, bivdit luosa ja eará 

sáivačáhceguliid, ja hálddašit Deanu-

čázádaga. 

 

Sturla Brørs 
Seniorrådgiver, Miljødirektoratet, fiske-

seksjonen. Sturla har arbeidet i miljø-

forvaltningen og med fiskeforvaltningen i 

Tanavassdraget i en årrekke. Han er 

tidligere fiskeforvalter hos Fylkes-

mannen i Finnmark. I dag jobber han som 

seniorrådgiver i Miljødirektoratet og 

sitter bla. i den norsk-finske 

arbeidsgruppen for forvaltning av 

laksebestander i Tanavassdraget. 

 
 

Seniorráđđeaddi, Birasdirektoráhta, 

guolástusossodagas. Sturla lea máŋggaid 

jagiid bargan Deanučázádagas biras-

hálddahusas ja guollehálddašemiin. Son 

lea ovdalis guollehálddašeaddji 

Finnmárkku Fylkkamánnes. Otne son 

bargá seniorráđđeaddin Birasdirekto-

ráhtas ja lea lahttun earret eará norgga-

suoma Deanučázádaga luossanáli 

hálddašeami bargojoavkkus. 

 

Alf Olsen jr. 
Rådgiver for utvikling i Lærdal kommune. 

Alf er styreleder for Kunnskapssenteret 

for laks- og vannmiljø (KLV), og styreleder 

for Stiftelsen Norsk Villakssenter. Han har 

hatt en aktiv rolle i etableringen av 

Nasjonalt Villakssenter, og vært tidligere 

rådmann i Lærdal kommune.  

 

 

Ovddidanráđđeaddi Lærdal gielddas. Álfa 

lea stivrrajođiheaddji Luossa- ja 

čáhcebiras máhttoguovddážis, ja stivrra-

jođiheaddji Norgga Eamiluossaguovddáš 

vuođđudusas. Sus lea doaibmi rolla 

Riikkadási Eamiluossaguovddáža 

ásaheamis, ja lea ovdalis ráđđealmmái 

Lærdala gielddas. 

 



Asbjørn Guttorm,  

deltar i samtalen // oassálastá ságastallamis 
Inspektør ved Karasjok skole. Asbjørn er 

medlem av Tanavassdragets fiske-

forvaltning (TF), og er en aktiv laksefisker 

i Karasjok. Han er opptatt med 

formidlingsarbeid til barn og unge.  

 

 

Bearráigeahčči Kárášjoga skuvllas. 

Asbjørn lea miellahtu Deanučázádaga 

guolástanhálddahusas (DG), ja lea viššalis 

luossabivdi Kárášjogas. Son berošta 

gaskkustit mánáide ja nuoraide.  

 

 

Per Erik Mudenia, 

deltar i samtalen // oassálastá ságastallamis 
Nestleder i det samiske politiske partiet 

Árja. Per Erik er fra Tana og oppvokst ved 

Tanabredden og med laksefisket.  

 

 

Várrejođiheaddji sáme politihkalaš 

bellodaga Árjas. Per Erik lea Deanus eret, 

ja lea bajásšaddan Deatnogáttis ja 

luossabivdduin.  

 

 

Liv Inger Somby, 

leder paneldebatten // panelaságastallama jođiheaddji 
Lektor ved journalistutdanningen ved 

Samisk høgskole. Liv Inger har lang 

fartstid i samisk media og har tidligere 

jobbet som nyhetsreporter og 

dokumentarjournalist i NRK Sápmi. Hun 

er nå medlem i Sannhets- og forsonings-

kommisjonen, og vært seniorrådgiver i 

Gáldu (Kompetansesenteret for urfolks 

rettigheter). Liv Inger er den første 

journalisten som tok mastergrad i 

urfolksjournalistikk, med en master-

oppgave som handlet om livshistorier der 

hun gjorde dybdeintervjuer med 27 eldre 

kvinner i alderen 67 til 100 år i perioden 

1994-1996. I dag jobber hun videre med 

journalistiske ideer og prosjekter på 

Samisk høgskole. 

 

Sámi Allaskuvlla journalistaoahpa lektor. 

Liv Inger lea guhkes áiggi bargan sámi 

mediain ja lea ovdalis bargan 

ođasreporttarin ja dokumentára-

journalistan NRK Sámis. Son lea 

miellahttun Duohtavuođa- ja seanadan-

kommišuvnnas, ja leamaš senior-

ráđđeaddi Gáldus (Eamiálbmot-

vuoigatvuođaid gealboguovddážis).  Liv 

Inger lea vuosttas journalista gii hágai 

mastergráda eamiálbmotjournalismmas. 

Masterbargui gulai čiekŋalis jearahallan 

27 vuoras nissonolbmo eallinhistorjjáin 

geat ledje 67–100 jagi agis 1994-1996 

áigodagas. Otne son bargá viidásat 

journalisttalaš ideaiguin ja 

prošeavttaiguin Sámi Allaskuvllas.  



Frank Martin Ingilæ, 

deltar i paneldebatten // oassálastá panelaságastallamis 
Ordfører i Tana kommune (fra 2007). 

Frank er oppvokst ved Tanabru og med 

laksefisket i Seidastryket. I sitt virke som 

ordfører har Frank alltid hatt et stort 

engasjement for tanalaksen og 

Tanavassdraget. Han var medlem i 

Tanautvalget hvor grunnlaget ble lagt for 

etableringen av Tanavassdragets fiske-

forvaltning (TF). Han er leder av 

styringsgruppa for Joddu-prosjektet. 

Frank er ivrig med å framheve Tanadalen 

som “villaksens rike”. 
 

Sátnejođiheaddji Deanu gielddas (2007 

rájis). Fránka lea bajásšaddan 

Deanušaldis ja luossabivdduin Sieiddá- 

guoikkas. Sátnejođiheaddji doaimmas 

Fránkkas lea álo áŋgiruššan deanulussii ja 

Deanučázádahkii. Son lei miellahttun 

Deanulávdegottis gos Deanučázádaga 

guolástanhálddašeami (DG) vuođđu 

ásahuvvui. Son jođiha stivrrenjoavkku 

Joddu-prošeavttas. Fránka viššalit 

deattuha Deanuleagi “eamiluosa riikan”. 

 

Tor Heggberget, 

deltar i paneldebatten // oassálastá panelaságastallamis 
Spesialrådgiver, Norsk institutt for 

naturforskning (NINA). Tor har arbeidet 

med lakseforskning og -forvaltning i over 

40 år, og har en doktorgrad i laksebiologi. 

Han har vært medlem i den norsk-finske 

forsknings- og overvåkningsgruppen for 

Tana siden den ble etablert og fram til 

2017. Tor har arbeidet i mange lakse-

vassdrag i Norge fra nord til sør, og har 

drevet omfattende forskning på laks 

(blant annet i Altavassdraget). Han har 

utviklet en metode for å registrere 

gytegroper av laks fra fly/helikopter, en 

metode som benyttes i mange norske 

laksevassdrag i dag.  Områder innen 

laksebiologi som har vært viktige har vært 

effekter av vassdragsreguleringer, 

vandringer, overlevelse og økologiske 

tilpasninger hos laksefisk. Han er hoved- 

eller medforfatter av omlag 60 viten-

skapelige arbeider og mer enn 100 

rapporter og populærvitenskapelige 

arbeider som omhandler ulike aspekter 

innenfor laksebiologi og lakseforvaltning. 

 

Spesiálaráđđeaddi, Norgga luonddu-

dutkaninstituhtta. Tor lea badjel 40 jagi 

bargan luossadutkamiin ja -hálddašemiin, 

ja sus lea doavttergráda luossabiologiijas. 

Son leamaš miellahttun norgga-suoma 

dutkan- ja bearráigeahččanjoavkkus 

Deanus dan ásaheami rájis 2017 rádjai. 

Tor lea bargan máŋgga luossačázádagas 

Norggas sihke davvin ja máddin, ja lea 

viidát dutkan luosaid (earret eará 

Álttáčázádaga). Son lea ovddidan luosa 

gođđosajiid registrerenvuogi girdis/ 

helikopteris, mii lea vuohki mii otne 

adnojuvvo olu Norgga luossačázádagain.  

Dehálaš luossabiologiija suorggit leamaš 

čázádatmuddenváikkuhusat, johtolagat, 

heakkabirgen ja ekologalaš heivehumit 

luossaguliin. Son lea váldo- dahje mielčálli 

sullii 60 dieđalaš bargguin ja badjel 100 

raportta ja populearadieđalaš bargguin 

mat leat iešguđetlágan aspeavttaid birra 

luossabiologiijas ja luossahálddašeamis 
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