
 
 
 

SJØLAKSEFISKARMØTE I NESSEBY, onsdag 29. sep 2010 kl. 17.00 – 20.30. 
 
Tilstede. Ca 25 stykker. 
 
Fra styret i Sør-Varanger sjølaksefiskarlag møtte; Astrid Daniloff, Steinar Magnussen, Finn 
Hjalmar Seipajervi og vararepresentant Hilmar Karisari.  
 
Astrid Daniloff åpnet og ledet møtet og ivaretok sekretærfunksjonen.  
 
Sør-Varanger Sjølaksefiskarlag og Den Samiske høgskolen avholdt et samarbeidsmøte om 
sjølaksefisket i Finnmark på Pensjonisthuset i Nesseby, møtet var åpent og med deltakere fra 
begge sider av Varangerfjorden og fra Tana.  
Sjølaksefiskarlaget hadde inntrykk at alle deltakerne var godt fornøyd med møtet og hva de 
fikk presentert, det var stort engasjement og folk fikk god anledning til å stille spørsmål til 
Steinar Pedersen og komme med innspill og synspunkter til høringa om nytt regelverk for 
deltakelse i sjølaksefisket.  
Det ble servert kaffe, kaker, vafler, trollkrem og rundstykker med røykalaks.  
 
Saksliste: 
 

1. Rapport om sjølaksefisket i Finnmark  
Historiker og rektor ved Den Samiske Høgskolen i Kautokeino Steinar Pedersen 
presenterte rapporten om sjølaksefisket som høgskolen hadde laget for 
Finnmarkskommisjonen.  
Pedersen gikk gjennom hovedpunktene i rapporten og la spesielt vekt på alle 
reguleringene i det tradisjonelle sjølaksefisket. 
Det best dokumenterte sjølaksefisket i Finnmark fra mer enn 250 år tilbake er det 
fisket som ble drevet i fjordene i Sør-Varanger, mest sannsynlig fra før 1700 tallet. 
1849 – store mengder laks fanges i sjøen.  
1850 – oppsving i sjølaksefisket ved at kilenøter taes i bruk og fisket med krokgarn 
begynner raskt.  
1900 – 304 kilenøter i bruk  - 224 kr i inntekt, sjølaksefisket var en god inntekts-
kilde for lokalbefolkninga.    
1939 – 1349 registrerte kilenøter i bruk i Finnmark, det ble satsa på sjølaksefisket 
fordi Pomorhandelen forsvant etter 1. verdenskrig.  
1960 – Drivgarnfisket settes i gang og hundrevis av fremmedfiskere kommer til 
Finnmark for å fangste laks med line og drivgarn på kysten delta i fisket.  
1963 – Magnus Berg karakteriserte drivgarnfiske som dyreplageri.  
I takt med utviklinga av linefisket og drivgarnfiske begrenses sjølaksefisket.  
1970 - 1980 hundrevis av fremmedfiskere kom til Finnmark for å fangste med line 
og drivgarn på kysten, noe som bidro til reguleringer av det tradisjonelle 
sjølaksefisket, i1965 ble fiskestart 1. mai.  
 
 



 
I 1980 ble antall lakseplasser redusert fra 2723 til 1604 samtidig som det var en 
kraftig økning av drivgarnflåten utafor Finnmark.  
Dette var en kort oppsummering av Steinar Pedersen’s strålende foredrag om 
sjølaksefisket.   
Til våre medlemmer som har tilgang til internett finner dere rapporten under 
Finnmarkskommisjonen, eller dere kan ta kontakt med styret og vi kopierer eller 
tar ut rapporten slik at alle får mulighet til å lese den.  

 
2. Høring – Nye regler for tildeling av lakseplasser på FeFo grunn. 

Styret antok at de fleste hadde lest FeFo’s forslag til høring, fordi alle som fisker 
på FeFo grunn har fått tilsendt høringa.  
Følgende hadde ordet: Nils Einar Mathisen, Bjarne Johansen, Odd Nyheim, Einar 
Roska, Ørnulf Abrahamsen, Jon Erling Ingebrigtsen, Eilif Hansen, Olav Dikkanen, 
Astrid Daniloff, Steinar Pedersen.  
Adgang til sjølaksefisket 

Av forskjellige årsaker kunne ikke FeFo delta på møtet, det var av den grunn ikke 
mulig å stille spørsmål direkte til verken styret eller administrasjonen, men dem 
har lovet å lese alle høringer og drøfte innspillene fra både enkeltpersoner og 
organisasjoner.  
Deltakerne stilte seg positiv til at FeFo åpner for at flere skal få adgang til å fiske 
laks på FeFo grunn, men hovedtråden i hele diskusjonen var at det hjelper lite med 
flere tildelte lakseplasser eller flere deltakere i fisket, så lenge fisketida er så 
avkorta slik vi opplevde i Porsanger, på kysten og i Varanger-området for 
sesongen 2010, i tillegg ble ikke nye fisketider offentliggjort før klokka 1600 den 
31. mai og flere fiskere fikk ikke ut brukene før uka etter, noe som gjør det 
vanskelig å få inntekt av fisket.  
Fagråd 

Sør-Varanger sjølaksefiskarlag har i flere sammenhenger tatt til ordet for en 
fornying av forvaltningsregimet i samarbeid med Sametinget, forslaget har fått 
bred støtte, men hvilken modell en eventuell ny forvaltning skal ha må avklares. 
Under møtet ble det foreslått et nytt fagråd med et nytt grunnlag og en hentydning 
om en sammenslåing av sjølaksefiskerorganisasjonene, Sør-Varanger sjølakse-
fiskarlag har ikke planer om sammenslåing, men vil drøfte forslaget om fagråd.  
Regelverk i elv 

Det er forskjellig regelverk og forskjellige fisketider i elvene i Finnmark, selv om 
det fiskes etter samme laksen både i elv og sjø, men hva som er sikkert; det er ikke 

laks i elvene hvis det ikke er laks i sjøen.  

Lakseplasser i arv 

Det ble foreslått at FeFo åpner for en form for ”arv” av lakseplasser, der 
generasjoner har hatt sine faste fiskeplasser, og at barn (datter/sønn) gis muligheter 
til overta plassen/plasser etter foreldrene hvis de ønsker det.  
Næringsfiske må gå foran fritids- og turistfiske. 
Møte med FeFo 

Hvis mulig er det ønskelig at vi ber om et møte med FeFo angående regelverket.  
 
Astrid A Daniloff 
Møteleder og sekretær 

   
  
  
  


