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Forord
Norsk Institutt for Kulturminneforskning (NIKU) og Universitetet i Tromsø (UiT) har på oppdrag
for Finnmarkskommisjonen utredet bruk og rettsoppfatninger i felt 2 Nesseby. Dette feltet
omfatter all grunn i Unjárgga gielda/Nesseby kommune som Finnmarkseiendommen (FeFo)
overtok fra Statskog ved finnmarkslovens ikrafttredelse 1. juli 2006, samt sjøområder så langt ut
som FeFos eiendomsrett og øvrige rettigheter i sjøen strekker seg.
Einar Eythorsson i NIKU har vært prosjektleder. Utredningsgruppen har for øvrig bestått av
følgende fra Universitetet i Tromsø: Bjørn Bjerkli, Bjørg Evjen, Øyvind Ravna og Solveig Joks
(stipendiat ved Samisk høgskole). De øvrige fra NIKU er Elin Rose Myrvoll, Marit Myrvoll og
Alma Thuestad. Takk til professor Einar Niemi for gjennomlesing og nyttige merknader til kapittel
5. Takk til Inger Marie Holm-Olsen, Stine Barlindhaug, Kristin Os, Ravdna Biret Eira, Pål Nilsen
og Jørn Weines som alle har bidratt til utredningen.
Mange andre har bidratt til arbeidet. I første rekke vil vi takke alle som har svart på
spørreundersøkelsen og de som har stilt seg til disposisjon for intervju. I samråd med
Finnmarkskommisjonen har vi i den offentlige utgaven av rapporten erstattet navn på personer
som siteres direkte i teksten, fra intervjuer eller besvarelser på spørreskjemaer, med en tallkode.
Vi retter også en takk til alle som har bidratt med opplysninger i forbindelse med utredningen.
Takk også til ILAR som påtok seg å distribuere spørreundersøkelsen i Felt 2 Nesseby.
Vi takker Finnmarkskommisjonen for oppdraget.

Tromsø, 14. februar 2011
Einar Eythórsson
prosjektleder
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Sammendrag
Finnmarkskommisjonen ble oppnevnt av Kongen i statsråd 14. mars 2008 og har som oppgave
å kartlegge eksisterende bruks- og eierrettigheter som folk i Finnmark har ervervet på grunnlag
av langvarig bruk til den grunnen Finnmarkseiendommen overtok 1. juli 2006.
Finnmarkskommisjonen skal foreta en systematisk og områdevis kartlegging av eksisterende
rettigheter til land og vann i Finnmark. Etter loven er kartleggingen begrenset til grunn som
Finnmarkseiendommen overtok 1. juli 2006, og som tidligere lå til Statskog SF.
Formålet med utredningen er å gi en beskrivende framstilling av ulike gruppers bruk av grunn og
naturressurser i felt 2 Nesseby. Det er ikke ulike etniske gruppers bruk det spørres om, men at
fokus rettes mot selve bruken og dens karakter. Brukens innhold, omfang og varighet beskrives
ved å fokusere på både tidligere tiders bruk og på dagens bruk. Videre er rettsoppfatningene
som har gjort og gjør seg gjeldende når det gjelder bruken, beskrevet og problematisert.
Rettsoppfatninger som fremkommer i det innsamlede materialet blir ofte konkretisert i form av
reaksjoner på statens forvaltning, eller i forbindelse med brukskonflikter, spesielt mellom reindrift
og fastboendes husdyrhold og utmarkshøsting. Måten å forvalte og fordele ressursene lokalt
bygger til dels på offentlige reguleringer som oppfattes som legitime i befolkningen, og til dels på
uskrevne regler eller lokal sedvane, som først blir tydelig når det handles i strid med denne, eller
når det innføres formelle reguleringer som oppfattes å stride mot disse reglene.
Kapittel 2 gir en utdyping av det metodiske grunnlaget samt hvilke forskere som har deltatt.
Utredningen er et resultat av et flerfaglig samarbeid og baserer seg derfor på flere typer kilder og
metodiske tilnærminger. Skriftlige kilder, arkivkilder og databaser er benyttet. I tillegg er det gjort
en omfattende datainnsamling ved hjelp av en kartbasert spørreundersøkelse og intervjuer.
Målgruppene var i første rekke den fastboende bygdebefolkning og reindriftsutøverne, det er
gjennom spørre- og intervjuundersøkelser innhentet store mengder data vedrørende bruk av
områder og utmarksressurser i Nesseby. Det er på grunnlag av disse dataene opprettet en
kartbase som er å anse som en digital representasjon av informantopplysninger vedrørende
bruk av områder og naturressurser i Nesseby.
Kapittel 3 omhandler bosettingshistorie og husdyrhold. I perioden 1865 til ca 1940 var det en
økning i folketallet i kommunen. Følgelig økte også antallet hushold i den samme perioden.
Mellom 1930 og 1939 var økningen størst i området Nyborg/Varangerbotn, mens nedgangen var
størst i Klubbvik/Perlarsavik. Ellers var det mindre endringer i bosettingsmønsteret, med unntak
av Byluft/Gandvik der det ikke var registrert hushold i 1930.
Fisket var hovednæringen og var registrert i tett innpå samtlige hushold. Videre hadde de langt
fleste husholdene husdyr. Saueholdet dominerte i alle områder og i alle årene som er med i
denne registreringa. Oksehold og bruken av okse som trekkdyr var et annet særtrekk. Rein var
både registrert “på fjellet”, som del av reindrifta, og som del av husdyrholdet på gårdsbruk. Om
sistnevnte var del av gårdsdrifta eller var sytingsrein, dvs. passet på av reindriftssamene i deres
flokker, er ikke kommet fram i denne undersøkelsen. Det var en økning i det oppdyrket arealet
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fram til ca 1940. Et særtrekk ved kommunen var at det i denne perioden fortsatt fantes
tradisjonelle sesongmessige flyttinger, eller sommersetring. Dermed økte den arealmessige
bruken av utmarka utover det som ville vært tilfelle uten dette særtrekket.
Kapittel 4 beskriver registrerte kulturminner i felt 1 med utgangspunkt i SEFRAK-registeret og
den nasjonale kulturminnedatabasen Askeladden. Kulturminner representerer blant annet
tidligere tiders landskapsbruk og ressursutnyttelse, og de er derfor en viktig kilde til kunnskap
om dette feltet. I særlig grad gjelder dette områder som ellers er sparsomt belagt i skriftlige
kilder. Kulturminner kan dessuten benyttes både til å underbygge og supplere muntlige og
skriftlige opplysninger.
På bakgrunn av et sett utvalgskriterier ble det funnet 141 kulturminner i kulturminnedatabasen
Askeladden som synes å representere historisk bruk i Unjárgga gielda/Nesseby kommune.
Disse er hovedsakelig lokalisert til områdene langs Varangerfjorden. Det er registrert 218
SEFRAK bygninger i kommunen, og også disse er å finne nær sjøen.
I henhold til kulturminnedatabasen Askeladden synes tettheten av kulturminnelokaliteter størst
på nordsiden av fjorden og særlig på strekninga Bunes-Bergeby. Dette bildet forsterkes
ytterligere når man sammenstiller distribusjonen av kulturminnelokaliteter fra kulturminnedatabasen Askeladden med SEFRAK-objekter.
Kulturminnene representerer i stor grad spor etter sjøsamisk bosetting og kombinasjonsnæringen jordbruk-fiske-utmarksbruk. Kulturminner som kan tilskrives reindriftsnæringen, er
sparsomme. Dette skyldes at arbeidet med kulturminneregistrering generelt har funnet sted i de
sjønære områdene og at at kommunens indre områder bare i liten grad er undersøkt.
Kapittel 5 beskriver reindriftens historikk, arealbruk og rettsoppfatninger. Kort fortalt viser
undersøkelsen at reindriftssamenes bruk av nordre del av Nesseby kommune som
gjennomflyttingsvei for reinen om våren, og som sensommer- og høstbeite, har vært meget
stabil de siste århundrene. Det synes imidlertid å være en viss tendens til at bruken av kalvingsog de tidlige sommerbeiteområdene er endret noe, men dette er hovedsakelig på beiter utenfor
rapportens mandatområde.
Bruken av vinterbeitene har variert mer, noe som hovedsakelig skyldes grensestegningen
mellom Norge og Finland i 1852. Bruken av disse beitene synes også å ha vært mer konfliktfylt
reindriften innbyrdes, noe som nok for en stor grad kan knyttes mot samme hendelse. Det er
imidlertid ikke avduket konflikter i nevnbar grad når det gjelder bruken av beitene i de delene av
vinterbeiteområdene som ligger innen utredningsområdet, altså Nesseby kommune, hvis vi ser
bort fra hendelsene i siste del av 1800-tallet. Lenger øst, i Sør-Varanger kommune, foreligger
det tvister om retten til beitebruk mellom reineiere fra Nesseby og andre, men området omfattes
ikke av utredningsmandatet. Annen bruk som kan ha kryssende interesser med reineiernes bruk
av vinterbeiteområdene innen mandatområdet, avgrenser seg dermed til fritidsbruk og da først
og fremst motorisert ferdsel.
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På sommer- og høstbeiteområdene i Nesseby kommune er det ikke påvist konflikter mellom
reindriftsutøverne i Várjjat siida av vesentlig karakter. Derimot er det påvist forholdsvis store
konflikter om bruken av beitene mellom reineiere og sauebønder. Reineiernes oppfatninger av
disse konfliktene vil framgå av dette kapitlet (5.3), mens saueeiernes oppfatninger er gjengitt i
kapittel 6. På sommer- og høstbeitene er det også brukskonflikter som følge av motorisert
ferdsel, både i tilknytning til elgjakt og annen jakt, og i tilknytning til annen utmarkshøsting og
fritidsbruk. Elgjakten anføres også å skape andre problemer for reindriften, bl.a. uro i
beiteområdene som følge av forstyrrelser fra hunder.
Kapittel 6 beskriver de fastboendes historikk, arealbruk og rettsoppfatninger. Inntil 1960-tallet
utgjorde bærplukking, jakt/fangst og innlandsfiske en viktig inntektskilde for den fastboende
befolkning i Nesseby kommune. I dag er disse former for utmarkshøsting i hovedsak en
kombinasjon av matauk og rekreasjonsbruk, samtidig som den representerer en kontinuitet i
høstingstradisjonene. Torv, utmarksslåtter og sennagressmyrer er eksempler på ressurser som
det ikke høstes av i dag. Husdyrbeite og sjølaksefiske representerer kontinuerlig næringsbruk,
antallet sauer på beite har økt betydelig i tiden fra 2000-2010. Til tross for intensjonene i
Jordsalgsresolusjonen av 1775, ble utvisning av utmarksslåtter og vedteiger ikke fullt ut
gjennomført i Nesseby før i tiden 1900-1920. Utmarksområdene var tidligere fordelt/forvaltet ut i
fra lokal sedvane. Bruksområder som ble etablert av tidligere generasjoner er i noen grad holdt i
hevd av de samme familiene i dag. Slike områder har ofte utgangspunkt i tidligere utmarksslåtter
og gammer/hytter.
Når det gjelder rettsoppfatninger er den fastboende befolkning i Nesseby kommune svært
skeptisk til at utmark som til nå har vært betraktet som et felles ressursområde skal kunne
privatiseres ved at noen brukere påberoper seg hevd og alders tids bruk. Det til tross for at
tradisjonen har vært at ulike familier etablerte seg som brukere i bestemte områder og man
forventet at dette skulle respekteres av andre. Synspunkter på en eventuell framtidig forvaltning
av utmarksområdene, som kommer frem i intervjuene, går i hovedsak ut på å finne måter å
formalisere og bevare den faktiske rettstilstanden for lokalbefolkningens bruk av områdene.
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1.

Innledning

1.1

Formål

Finnmarkskommisjonen ble oppnevnt av Kongen i statsråd 14. mars 2008 og har som oppgave
å kartlegge eksisterende bruks- og eierrettigheter som folk i Finnmark har ervervet på grunnlag
av langvarig bruk til den grunnen Finnmarkseiendommen overtok 1. juli 2006. Finnmarkskommisjonen har sin bakgrunn i Lov om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i
Finnmark fylke (finnmarksloven) fra 2005. Ved siden av reglene om etableringen av
Finnmarkseiendommen, har finnmarksloven også bestemmelser om kartlegging og
anerkjennelse av eksisterende rettigheter. For å besørge denne rettighetskartleggingen
oppnevnte Regjeringen ved kgl. res. 14. mars 2008 en egen kommisjon (Finnmarkskommisjonen). Finnmarkskommisjonen skal foreta en systematisk og områdevis kartlegging av
eksisterende rettigheter til land og vann i Finnmark.
Etter loven er kartleggingen begrenset til grunn som Finnmarkseiendommen overtok 1. juli 2006,
og som tidligere lå til Statskog SF. Kartleggingen omfatter dermed også grunn som
Finmarkseiendommen etter denne datoen har solgt til private eller offentlige rettssubjekter.
(http://www.domstol.no/Enkelt-domstol/Finnmarkskommisjonen/ 28.12.2010).
Formålet med utredningen, slik det er angitt i behovsspesifikasjonen i Finnmarkskommisjonens
utlysing av en sakkyndig utredning for felt 2 Nesseby kommune, av 26.mai 2009, er å gi en
beskrivende framstilling av ulike gruppers (jordbrukere, reindriftsutøvere, kyst- og fjordfiskere,
sjølaksefiskere, kombinasjonsbrukere, fastboende bygdebefolkning, fritidsbrukere/allmennhet,
eventuelt andre) bruk av grunn og naturressurser i felt 2 Nesseby kommune. Brukens innhold,
omfang og varighet beskrives ved å fokusere på både tidligere tiders bruk og på dagens bruk.
Videre er rettsoppfatningene som har gjort – og gjør seg gjeldende når det gjelder bruken
beskrevet og problematisert.
I den grad det har vært mulig innenfor rammen av oppdraget og ut i fra tilgjengelige kilder har vi
også sett på “hvordan bruk og rettsoppfatninger har utviklet seg over tid, og herunder hvordan
statlige reguleringer av bruken av grunn og naturressurser fra og med Kgl. Res. 27. mai 1775
angaaende Jorddelingen i Finmarken samt Bopladsers Udvisning og Skyldlægning sammesteds
og frem til vår dager, har blitt mottatt av den berørte lokalbefolkningen og av andre aktuelle
brukergrupper” slik det er formulert i behovsspesifikasjonen. Endringer i bruk av grunn og
ressurser fra 1775 til i dag lar seg langt på vei dokumentere ut i fra tilgjengelige kilder, mens en
dokumentasjon av endringer i rettsoppfatninger og måten statlige reguleringer er mottatt lokalt i
den samme perioden byr på større utfordringer.
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1.2

Brukergrupper

I henhold til behovsspesifikasjonen skal utredningen beskrive ulike gruppers bruk av grunn og
naturressurser. Ulike grupper spesifiseres nærmere som: ”jordbrukere, reindriftsutøvere, kystog fjordfiskere, sjølaksefiskere, kombinasjonsbrukere, fastboende bygdebefolkning,
fritidsbrukere/allmennhet, eventuelt andre”. Denne listen kan forstås som en presisering av at
det ikke er ulike etniske gruppers bruk det spørres om, men at fokus rettes mot selve bruken og
dens karakter. Brukerkategoriene som nevnes her er ikke entydige, de overlapper hverandre i
større eller mindre grad. I noen sammenhenger er det naturlig å betrakte representanter for
ulike typer bruk som brukergrupper, men i et område hvor man tradisjonelt har kombinert bruk
og høsting av ulike naturressurser og landområder kan dette gi et feilaktig inntrykk.
Overlappingen mellom brukskategoriene har endret seg fra den gangen stort sett alle hushold i
de aktuelle bygdene kombinerte fiske, husdyrhold og utmarkshøsting. Dagens hushold
kombinerer ofte ulike former for utmarkshøsting, husdyrhold og fiske med lønnsarbeid eller
andre økonomiske ytelser, mens det ikke er klart definerte grenser mellom næringsbruk og
fritidsbruk/rekreasjonsbruk. Brukskategoriene “fastboende bygdebefolkning” og “fritidsbrukere/
allmennhet” overlapper også hverandre. I mange tilfeller kan fritidsbrukere også ha slektsog/eller familietilknytning til ei bygd selv om de har bostedsadresse et annet sted.
Når det gjelder to av de nevnte brukergrupper, sjølaksefiskere og fritidsbrukere/allmennheten, er
vi oppmerksomme på at Finnmarkskommisjonen har fått utført egne utredninger om henholdsvis
sjølaksefiske og allmennhetens bruk. Jordbrukere, i betydningen gårdbrukere som har dyr på
utmarksbeite, samt reindriftsutøvere er brukergrupper med klart definerte næringsinteresser i
utmark/på Finnmarkseiendommens grunn. Reindriftens bruk og rettsoppfatninger beskrives i et
eget kapittel (kap. 5), mens husdyrbeite og relasjoner mellom reindrift og fastboende inngår i
kapittel 6 om fastboendes bruk.

1.3. Rettsoppfatninger
Rettsoppfatninger og hvordan disse har utviklet seg over tid kan belyses ut i fra skriftlige
rettskilder på den ene siden og muntlige utsagn på den andre siden. Spørsmål om
rettsoppfatninger inngikk i datainnsamlingen lokalt, både i spørreskjemaundersøkelse og
intervjuer. Erfaringene er at mange av informantene opplever det som vanskelig å svare entydig
på spørsmål om rettsoppfatninger. I intervjuer og svar på spørreskjemaer kommer dette ofte til
uttrykk. Noen har svart at rettighetsbegrepet ikke inngikk naturlig i måten man snakket om
utmarkshøsting i tidligere tider. Å hevde eksklusive rettigheter i utmarka ble ikke oppfattet som
en relevant problemstilling. Tønnesen (1972:169) sier at dannelsen av en rettsoppfatning
forutsetter muligheter for kollisjon, og at i relasjonen til staten har det ikke alltid vært klart om
bygdebefolkningen i Finnmark hadde med lovgiveren staten eller grunneieren staten å gjøre.
Bruken av utmarka ble regulert, til dels av statlige ordninger og til dels av uskrevne regler om
god atferd og naboskap.
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Rettsoppfatninger som fremkommer i det innsamlede materialet blir ofte konkretisert i form av
reaksjoner på statens forvaltning, for eksempel kommer de klart til uttrykk i forbindelse med
statens regulering av sjølaksefiske. Finnmarkseiendommens (og tidligere statens/Statskogs)
forvaltning og regulering av bruken av grunn og ressurser har også avstedkommet ulike former
for reaksjoner, men ikke alltid i form av organiserte protester. Reaksjonene kan også være
indirekte, i form av utsagn og lokale oppfatninger som i liten grad spilles ut i offentligheten. Slike
reaksjoner kan i ettertid sjelden dokumenteres ut i fra skriftlige kilder. Rettsoppfatninger blir også
konkretisert i forbindelse med brukskonflikter, spesielt mellom reindrift og fastboendes
husdyrhold og utmarkshøsting.
Måten å forvalte og fordele ressursene lokalt bygger til dels på offentlige reguleringer som (i
varierende grad) oppfattes som legitime i befolkningen, og til dels på uskrevne regler eller lokal
sedvane, som først blir tydelig når det handles i strid med denne, eller når det innføres formelle
reguleringer som oppfattes å stride mot disse reglene. Som Tønnesen (1972) er inne på, er det
først når rettsoppfatninger kolliderer med myndighetsreguleringer eller i forbindelse med andre
brukskollisjoner, at de får et konkret og dokumenterbart utrykk.

1.4

Unjárgga gielda /Nesseby kommune

Unjárgga gielda/Nesseby kommune omfatter store utmarksområder, både på Varangerhalvøya
og på sørsiden av Varangerfjorden og utmarksbruk i ulike former er tradisjonelt en viktig del av
næringstilpasningen i området. Folketallet i kommunen er i 2010 i underkant av 900 personer.
Figur 1 viser utviklingen av folketallet fra 1865 og til etter andre verdenskrig, mens figur 2 viser
folketallet fra 1951 til i dag. Unjárgga gielda/Nesseby kommune er en del av virkeområdet for
Samelovens språkregler.

År
Folketall

1865
1168

1875
1305

1900
1058

1930
1321

1946
1457

Figur 1: Folketall i Unjárga/Nesseby 1865-1946. Kilde: Folketellingen 1970, historisk oversikt,
Kommunehefte

År
Folketall

1951
1512

1961
1364

1971
1193

1981
1087

1991
1056

2001
963

Figur 2: Folketall i Unjárga/Nesseby 1954-2010. Kilde: Statistisk sentralbyrå
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2010
884
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Forfattere, kilder og metode

2.1

Forfattere og kilder

Utredingen er utarbeidet av en gruppe med ulik fagbakgrunn. Einar Eythórsson (NIKU) har ledet
utredningsarbeidet og i samarbeid med Marit Myrvoll (NIKU) utarbeidet spørreskjema og
intervjuguide. Solveig Joks (Samisk høgskole) har oversatt spørreskjema, informasjonsskriv,
kunngjøring og pressemelding til samisk. Intervjuer er foretatt av Einar Eythórsson, Bjørn Bjerkli
(Institutt for arkeologi og sosialantropologi, Universitetet i Tromsø), Øyvind Ravna (Juridisk
fakultet, Universitetet i Tromsø) og Solveig Joks. I tillegg til de ovennevnte har Jørn Weines
(Senter for samiske studier) skrevet ut intervjuer. Alma Thuestad (NIKU) har stått for utforming
av kart som ble brukt i spørreundersøkelsen, digitalisering av kartavmerkinger fra respondenter
og utforming av kartillustrasjoner i utredningen, med unntak av kapittel 3. Thuestad har også
stått for digital bearbeiding av svarene på spørreundersøkelsen.
Kapittel 1 – 2 er skrevet av Einar Eythórsson, Marit Myrvoll og Alma Thuestad. Bjørg Evjen
(Senter for samiske studier, Universitetet i Tromsø) har skrevet kapittel 3. Elin Myrvoll (NIKU)
har skrevet kapittel 4. Kapittel 5 er skrevet av Øyvind Ravna. Kapittel 6 er skrevet av Einar
Eythórsson. Hele utredningsgruppen har vært involvert i planlegging og forberedelser.
Utredningen er et resultat av et flerfaglig samarbeid og baserer seg derfor på flere typer kilder og
metodiske tilnærminger. Skriftlige kilder, arkivkilder og databaser som er brukt i de ulike delene
av utredningen er ført opp i referanselistene for de enkelte kapitlene.

2.2

Spørreskjema og kart

2.2.1 Spørreundersøkelse
I tillegg til bruk av skriftlige kilder og arkivmaterial er det gjort en omfattende datainnsamling ved
hjelp av en kartbasert spørreundersøkelse og intervjuer. Målgruppene for spørreskjemaundersøkelsen var i første rekke den fastboende bygdebefolkningen og reindriftsutøverne,
samtidig som andre med interesser i området ble oppfordret til å delta. I utformingen av
spørreundersøkelsen var det nødvendig å foreta noen avgrensninger i forhold til begrepene
grunn og naturressurser. Når det gjelder grunn, i betydningen tidligere statsgrunn i Finnmark
overført til FeFo i 2006, er avgrensningen tilsynelatende enkel, men i en del tilfeller er grensene
mellom FeFo-grunn og privat grunn uavklart eller omstridt. Det trenger likevel ikke å
vanskeliggjøre en generell kartlegging av bruksmønster og bruksområder for ulike
naturressurser.
Naturressurser er et vidt begrep som omfatter både fornybare og ikke fornybare ressurser. Ut i
fra formålet med utredningen er begrepet her avgrenset til fornybare ressurser i utmark,
hovedsakelig ressurser som har næringsmessig betydning eller rekreasjonsverdi i dag, men
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også i noen grad ressurser som i tidligere tider har hatt stor betydning, men har i dag mistet sin
økonomiske verdi.
I utformingen av spørreskjema for utredningen er det tatt utgangspunkt i finnmarkslovens §§ 2223 hvor det er listet opp hvilke ressurser omfattes av rettigheter for henholdsvis innbyggerne i
Finnmark og innbyggerne i den enkelte kommune. Undersøkelsen favner over både nåværende
og tidligere bruk, samt rettsoppfatninger, og tar utgangspunkt i bruk av ressurser som beiteland,
slåttemark, ferskvannsfisk/fiskevann, vilt, brensel, bær, egg m.v. Samtidig er det stilt spørsmål
om endringer i bruk og rettsoppfatninger knyttet til disse ressursene over tid.
I spørreskjemaet ble folk bedt om å redegjøre for bruken av de ulike ressursene med avkryssing
i tabeller, knytte bruken til stedsnavn og tegne bruksområder for hver ressurs på kart. I tillegg ba
vi om at varighet og omfang av bruken ble uttrykt gjennom tallverdier. Fordelen med dette er at
data kan lettere omgjøres til statistikk, men samtidig kan avkrysning i tabeller innskrenke mulige
svaralternativer og gjøre at nyanser blir borte. Derfor har vi i tillegg invitert respondentene til å
formulere egne kommentarer til de ulike spørsmålene.
Spørreskjemaets to spørsmål om rettsoppfatninger er utformet i to versjoner; en til
reindriftsutøvere og en til den øvrige befolkning. Dette har sin bakgrunn i ulik sosial organisering.
Spørsmålene er bygd opp på samme måte de øvrige spørsmålene i undersøkelsen med
avkryssingstabeller med svaralternativer hvor tidsdimensjonen søkes ivaretatt gjennom valg av
alternative svar.
Spørreundersøkelsen ble distribuert i både norsk og samisk versjon til alle husstander i
Unjárgga gielda/Nesseby kommune (400 skjemaer), samt til en liste over personer tilknyttet
reindriften i området, fra Reindriftsforvaltningen (39 skjemaer). I tillegg til utsending av skjemaer
var det mulig til å laste ned skjema og kart fra nett. Dette ble kunngjort i avisene Finnmarken og
Sør-Varanger Avis. Det kom inn 47 utfylte spørreskjemaer. Over halvparten av svarene var fra
personer mellom 50 og 70 år. Tre besvarelser var fra personer tilknyttet reindrift. En person
brukte den samiske versjonen av spørreskjema. Av dem som svarte var 11 kvinner og 36 menn.
Flertallet av dem som svarte på spørreskjemaet krysset av at de også ønsket å bli intervjuet om
temaet for undersøkelsen. På grunn av mange ønsker om intervju, ble det valgt å prioritere
oppfølgingsintervjuer med personer som svarte på spørreskjemaet. Det ble foretatt 35 intervjuer,
hvorav 29 med personer bosatt i Nesseby kommune. Til sammen 39 personer ble intervjuet,
inkludert de tilfeller hvor to personer ble intervjuet sammen. Av disse var 13 kvinner. Statistisk
sett ville man ha oppnådd en bedre spredning i forhold til kjønn og alder ved å definere et nytt
utvalg for intervjuene med utgangspunkt i slike kriterier. Begrunnelsen for å prioritere de som
ønsket å bli intervjuet er at ut fra svarene på spørreundersøkelsen representerte disse
personene omfattende kunnskaper om utredningens tema. I tillegg var de selv interessert i å
formidle sine kunnskaper til utredningsgruppen. Det er mulig at andre typer informasjon ville
kommet fram om vi hadde valgt et mest mulig representativt utvalg av befolkningen, det er for
eksempel sannsynlig at personene i vårt utvalg er mer opptatt av bruk av utmark og
naturressurser enn tilfellet hadde vært med et tilfeldig utvalg.
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2.2.2 Kartbase
Det er, gjennom spørre- og intervjuundersøkelser, innhentet store mengder data vedrørende
bruk av områder og utmarksressurser i Unjárgga gielda/Nesseby kommune. Dataene omfatter
informasjon som er stedfestet gjennom stedsnavn, områdebeskrivelse og, ikke minst, avmerking
på kart. Det er på grunnlag av disse dataene opprettet en kartbase som er å anse som en digital
representasjon av informantopplysninger vedrørende bruk av områder og naturressurser i
Unjárgga gielda/Nesseby kommune.
Geografiske Informasjonssystem (GIS) er brukt for å dokumentere, sammenstille og presentere
de stedfestete informantopplysningene. Programvaren som er benyttet er ArcGIS 9.3. Stedfestet
informasjon er lagret som temalag (shape-filer (shp.) med projeksjon WGS 1984 UTM 35N) og
samlet i en geodatabase (vedlegg5a). Kartmaterialet er også gjort tilgjengelig i pdf.format
(vedlegg 5b). Det vises for øvrig til vedlegg for nærmere beskrivelse av oppbygning og bruk av
kartbasen i pdf.format (vedlegg 5c).
Kartbasen bygger fortrinnsvis på avmerking på kartmateriale vedlagt spørreundersøkelse samt
avmerking på kart foretatt i forbindelse med intervjuundersøkelsene. Stedfestet informasjon er
lagt inn i kartbasen i henhold til kategoriene angitt i spørreundersøkelsen, dvs. at temalagene
samsvarer med kategoriene for bruk av områder og utmarksressurser; utmarksslått, beite for
sau og/eller geit, fiskevann osv. Informantopplysninger vedrørende varighet og omfang av bruk
og ressursutnyttelse er også lagt inn i basen. Områder er markert som punkt eller avgrenset
med en linje eller flate på kartet i henhold til innkommet informasjon. Dataene er digitalisert
manuelt og det er lagt vekt på å gjengi informantenes stedfesting så nært original som mulig.
Informantenes nøyaktighet med hensyn til stedfesting anses å være varierende. Sted og
stedfesting er angitt gjennom stedsnavn, gjennom en grov områdeangivelse på kart og/eller en
forholdsvis nøyaktig opptegning eller stedfesting av område på kart. Eksempelvis kan
utmarksslåtter være omhyggelig inntegnet mens områder hvor det er drevet småviltjakt er mer
løselig angitt. Stedfestet informasjon i kartbasen innehar en nøyaktighet som tilsvarer
grunnlagsmaterialet (informantopplysningene). Utreder vurderer samlet sett kartfestingene som
unøyaktige.
Kartbasen må forstås som en digital versjon av informantopplysninger vedrørende bruk av
områder og utmarksressurser i Unjárgga gielda/Nesseby kommune. Informasjonen, og
sammenstillingen av informasjon, i kartbasen angir sammensetningen av ulike typer former for
områdebruk og ressursutnyttelse, intensitet, varighet og omfang (hva som har forgått hvor, hvor
lenge og i hvilket omfang). Kartbasen vurderes ikke å representere en fullstendig kartlegging av
utredningsområdet. Det er områder hvor det ikke er kommet inn informasjon, dette gjelder særlig
steder som i dag er fraflyttet.
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2.3

Oppbygging av utredningen

Utredningen består av følgende deler:
1. Kapittel 1 og kapittel 2 gjør rede for utredningens oppdrag og hvordan dette er søkt løst
av konsortiet.
2. Kapittel 3: Bosettingshistorie og husdyrhold i Nesseby fra 1865 til ca 1940. Bjørg Evjen
(UiT) har på bakgrunn av historisk kildemateriale utarbeidet oversikt over bosetting og
husdyrhold i Nesseby kommune, samt utfyllende kommentarer og henvisning til tidligere
publikasjoner.
3. Kapittel 4: Kulturminner og historisk bruk er utarbeidet av arkeolog Elin Rose Myrvoll
(NIKU). Kapitlet bygger på registreringer i kulturminnedatabaser (Askeladden og
SEFRAK) som kan knyttes til historisk bruk av ressurser og landområder.
4. Kapittel 5: Reindriften: Historikk, arealbruk og rettsoppfatninger, utarbeidet av Øyvind
Ravna (UiT). Kapitlet inneholder en gjennomgang av reindriftens historiske og
nåværende bruk av beiteområder, endringer i reindriften og rettsoppfatninger blant
reindriftsutøverne i området.
5. Kapittel 6: Fastboende: Historikk, arealbruk og rettsoppfatninger er utarbeidet av Einar
Eythórsson (NIKU). Kapitlet inneholder en gjennomgang av historisk og nåværende bruk
av utmarksressurser og utmarksområder og rettsoppfatninger knyttet til denne bruken.
6. Kartmaterialet som bygger på den kartbaserte spørreundersøkelsen er utarbeidet av
arkeolog Alma Thuestad (NIKU). Kartpresentasjonene bygger kun på innkomne
besvarelser.
7. Vedlegg: Intervjuer, besvarte spørreskjemaer, originale kart og digitaliserte kart basert på
besvarelser fra Nesseby kommune er overlevert Finnmarkskommisjonen som vedlegg,
men inngår ikke i rapporten.
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3 Bosettingshistorie og husdyrhold i Nesseby fra 1865 til ca
1940
Bjørg Evjen

3.1

Formål

I denne delen av utredningen vil bruken av grunn og naturressurser komme fram gjennom en
detaljert oversikt over bosetting og husdyrhold i perioden 1865 til ca 1940. Opplysningene vil
hovedsaklig være hentet fra folketellings- og jordbrukstellingsmateriale mellom 1865 og 1939.
Opplysningene som kommer fram, er satt opp statistisk i en tabell. Funnene kommenteres og
utdypes. Tidligere forskning og publikasjoner fra de lokale områdene blir også trukket inn.

3.2

Metode og kildegrunnlag

Folketellingsmaterialet fra 1865, 1875, 1900 og 1930 er benyttet for å få fram
bosettingsmønsteret. For de tre første årene er både tidligere trykte hefter og en database med
en elektronisk utgave av originalkilden benyttet. For 1930 er originalkilden gjennomgått for hånd.
For å få en oversikt over endringene i husdyholdet, er også jordbrukstellingene gjennomgått. Det
vil si, for 1865 og 1875 er jordbruksopplysningene inkludert i de nevnte trykte heftene.
Jordbrukstellingene ble regelmessige etter 1905, og ble holdt i 1907, 1917, 1929, 1939, 1949
osv. Det er utarbeidet en statistisk oversikt utgitt som Norges Offentlige Statistikk, NOS. Flere av
tabellene er på kommunenivå, de fleste på nasjonalt nivå. For å nå opplysninger på mindre
lokale områder, må en derfor gå inn i originalmaterialet. I følge opplysninger fra Riksarkivet er
alle originale jordbrukstellinger før 1939 ødelagt, noe som har umuliggjort en undersøkelse av
originalkildene fram til 1939. I det følgende er derfor opplysningene i 1865 og 1875 tatt med, og
så fra 1939. Mange endringer som kanskje fant sted mellom 1875 og 1939 kan derfor ikke
gjenfinnes, men eksisterende opplysninger kan likevel si noe om de lange linjene i husdyrholdet.
Tross det tidsmessige gapet, kommer hovedtrekk av endringene godt fram.
Folketellingene ble holdt i desember, og for 1865 og 1875 gjelder dette også for
jordbruksopplysningene. Jordbrukstellingen i 1939 ble holdt i juni. Opplysningene om husdyrhold
vil derfor speile situasjonen om vinteren for de to første årene, sommersesongen for det siste.
Vinterforet buskap er, som kjent, som regel mindre enn buskapen om sommeren, dette må tas
med i betraktning når opplysningene i tabeller skal studeres i detalj. For helhetsinnstrykket kan
opplysningene fra de tre årene brukes for å se de generelle endringene over tid.
Hushold er valgt som minste enhet for å gi informasjon om bosettingen og husdyrhold i de
aktuelle årene. Ut fra datidens sosiale mønster var husholdet en temmelig fast enhet. “Hushold”
defineres gjerne som en gruppe av mennesker som deler felles bolig og har en felles økonomi
som kommer til uttrykk i felles kosthold. I folketellingene blir det markert hvordan individene
hører sammen. Oppfatningene av hva som konstituerer et hushold kan ha variert noe fra teller til
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teller og over tid, uten at det gir store utslag i denne utredningen. En viktig årsak til å bruke
hushold som minste enhet, er at februket ble registrert på hvert hushold.

3.3

Generelt om bosettingsmønster og næringer i Finnmark rundt år
1900

Samerettsutvalget for Finnmark som startet sitt arbeid i 1980, bestilte flere utredninger som
skulle tjene som bakgrunnsmateriale for utvalgets arbeid. De er utgitt i to bind, NOU 1993:34
Rett til og forvaltning av land og vann i Finnmark. Bakgrunnsmateriale for Samerettsutvalget og
NOU 1994:21 Bruk av land og vann i Finnmark i historisk perspektiv. Bakgrunnsmateriale for
Samerettsutvalget. Fire særskilt sakkyndige ble oppnevnt til arbeidet med sistnevnte, nemlig
Steinar Pedersen, Hans Prestbakmo, Einar Richter Hanssen og Einar Niemi.
I utredningene heter det om bosettingsmønsteret i Finnmark generelt at det i løpet av 1900-tallet
skjedde store endringer over hele fylket, endringer som i korte trekk gikk ut på en flytting fra
spredtbygde til tettbygde strøk. Rundt 1900 bodde størstedelen av folket i Finnmark, 80 %, i
spredtbygde strøk. Åtti år senere var denne andelen sunket til 30 %, den største endringen
skjedde etter andre verdenskrig. Fra gammelt av var tettstedene i første rekke knyttet til kysten
og fiskeværene der hovednæringen var fiske. I spredtbygde områder ble det i tillegg til fiske
drevet jordbruk, der naturforholdene lå til rette for det. Det ble også drevet februk i fiskeværene.
Det ble drevet en god del jordbruk i de fleste tettstedene. I følge det nevnte bakgrunnsmaterialet
førte derfor overgangen til tettsteder i første omgang ikke til store omveltninger i jordbruket.
Næringen ble drevet på samme måte som i bygdene, der utmarksslått var en viktig faktor fram til
andre verdenskrig.
Selv om bosettingsmønsteret viste en markant endring over relativt kort tid, fulgte følgelig
endringene i husdyrhold og bruken av utmarka ikke det samme tempoet. I det tradisjonelle
høstingsjordbruket i Finnmark på begynnelsen av 1900-tallet var innmarka av mindre betydning.
Det var utmarka som ga størstedelen av foret. Overalt der det var husdyrhold måtte utmarka
høstes. Ute i fjordene, på øyene, på myrer og langs elvedaler ble frodige gressmarker slått.
(Prestbakmo 1994:186ff i NOU 1994:21)
I tabellen vises detaljerte opplysninger om bosetting og husdyrhold på lokalt nivå for å
synliggjøre disse forholdene og eventuelle endringer.
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3.4

Hushold og husdyr
1865:

“

“

“

“

1875

“

“

“

“

1900^

1930^

1939:

“

“

“

“

“

Område

sau

geit

kyr

rein

hush

sau

geit

kyr

rein

hush

hush

hush.

sau

geit

kyr

utslått

myr

hush

Klubbvik/Perlarsavik

29

7

13

6

46

8

17

11

7

29

93

35

9

Mortensnes

94

3

55

17

58

Bergeby/Nesseby**

408

Bunes/Meskelv/
Gornitak
Nyborg/Varangerbotn

102

Karlebotn*

401

Grasbakken/Kvalnes

114

43

Byluft/Gandvik

26

20

Til sammen

1210

732

2

36
2

14

2

25

5

14

14

127

18

59

41

62

35

43

20

29

23

13

258

63

56

334

84

2

16

85

22

2

5

62

237

205

55

293

187

12

77

26

8

4

42

12

280

171

997

2

12

75

452

141

27

10

115

19

531

78

50

20

63

57

216

82

240

46

38

32

146

95

210

649

54

45

32

39

314

78

577

494

46

15

21

29

192

30

76

70

21

8

11

-

73

12

21

185

193

248

1753

414^^

944

Figur 3: Husdyrhold og hushold 1865, 1875, 1900, 1930 og 1939.

*Ett bruk på 20,1 da i Karlebotn er statseid i 1939
** 1875, Bunes uten matrikkel, Anders Andersen, ll, passer “Kongens dyr”
^ I 1900 og 1930 er ikke jordbruksopplysninger tatt med
^^ I tillegg kommer 305 okser slik at det samlede antallet storfe blir 719

10

188

12
8

8

7
1623

265

3.5

Nesseby kommune

Nesseby kommune, som lå under Vadsø by- og landssogn fram til 1839, fikk sin nåværende
grense i 1903 etter at Polmak ble utskilt fra Nesseby. (NSD 1975:74) I det følgende er
Polmak holdt utenfor også i tiden før 1903. I eldre statististiske kilder kan det imidlertid være
uklart om Polmak er inkludert eller ikke. Usikkerhetet er vurdert som minimal, og vil ikke gi
signifikante utslag på resultatene i utredningen.
I tabellen (figur 3) er kommunen delt inn i flere mindre områder etter bosettingsmønster og
topografi. Fire av disse er på nordsida av fjorden, Klubbvik-Perlarsavik, Mortensnes,
Bergeby-Nesseby og Bunes-Gornitak. I bunnen av fjorden ligger Nyborg-Varangerbotn,
mens sørsida er delt i tre områder, Karlebotn, Grasbakkken-Kvalnes og Byluft-Gandvik. Det
er publisert en god del lokalhistorisk materiale fra Nesseby. De mest sentrale for den aktuelle
tidsperioden er med i den følgende framstillingen.

3.6

Befolkningsøkning

Fra 1865 og fram til 1946 var det en jevn økning i folketallet i kommunen, fra 886 i 1865 til
1.457 i 1946 (Folketellingen 1970, kommunehefte, historisk oversikt). Målt ut fra antallet
hushold, var økningen på 77, dvs. fra 171 til 248 hushold. Det høyeste antall hushold i de
inndelte områdene var i 1865 i Bergeby-Nesseby og i Karlebotn, med henholdsvis 56 og 55
hushold. I 1930 var Bergeby-Nesseby klart størst, med 62 hushold, og Bunes-Gornitak på
andreplass med 57 hushold. Området Nyborg/Varangerbotn hadde stor vekst fram til 1939,
fra 32 hushold i 1930 til 54 i 1939. Dette året var det kun i Bergeby/Nesseby at antallet
hushold var høyere, 63 hushold. Se tabellen foran.
Den største relative økningen i perioden var i Klubbvik-Perlarsavik, der økningen mellom
1865 og 1930 var fra seks til 29 hushold, nesten ei femdobling. Noe av økningen kom av at
området på slutten av 1800-tallet hadde innvandring sørfra, både fra Gudbrandsdalen og
Trøndelag. Til Svenskvigen kom f.eks. ektemannen i familien Rolstad fra Gudbrandsdalen
mens kona var født på Ytterøen i Trøndelag. Det laveste antallet hushold var på sørsida av
fjorden, i området Byluft-Gandvik. Vinteren 1930, da folketellingen ble holdt, var det ingen
registrert bosetting i dette området. Dette kan være en feil i registreringen. Ni år senere var
det i alle fall sju hushold registrert i det samme området.

3.7

Økning i dyrket jord, mindre høsting av utslåtter

I følge jordbruksstatistikk (Norges Offisielle statistikk, NOS, Jordbrukstellingene) var det i
1929 310 dekar dyrket mark i Nesseby, i hovedsak til eng og potet. Fram til 1939 var det en
merkbar økning til 774 dekar. Dette var nydyrking, en utvikling som vi finner i hele landet.
Staten oppfordret til og støttet også delvis økonomisk en ny giv i jordbruket med økning i
arealet av dyrket mark. I Nesseby fortsatte denne økningen. Ti år senere, i 1949, var det
nesten ei fordobling til 1.360 dekar dyrket mark. (NOS, Jordbrukstellingen 1949)
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Som nevnt var det før andre verdenskrig i Finnmark utmarka som ga størstedelen av foret til
husdyrene. Mellom 1929 og 1939 var det en nedgang i det registrert arealet av utslåtter som
årlig ble høstet, fra 1.470 dekar i 1929 til 994 dekar i 1939. Nedgangen fortsatte til 394 dekar
i 1949, og må ses i sammenheng med økningen i dyrket mark. Det var en omlegging fra
høsting av for i utmark til eng. enne nedgangen kunne ellers indikere en tilbakegang i
husdyrholdet i samme periode. (NOS, Jordbrukstellingen 1949)
I Nesseby fortelles det at bare en del av slåttene var utmål, men at slåttene ble høstet etter
gammel sedvane. På nordsida av fjorden var det slåtter helt opp til Jakobselvkroken, nesten
tre mil inn på halvøya. Vestre Jakobselv utmarkslag ga i 1996 ut “Med bårstang og “sapilat”
og “siipi”, Historien om utmarksslåttene i Jakobselvdalføret fra 1850 til 1950”. Her er en
Jakobselvkroken med. Dokumentasjonen er gitt ut fra lensmannens utmålsprotokoll. Dette
viser at også store områder var registrert på faste brukere (ibid.:44).
Myrene var viktige slåttemarker. I følge informanter til utredningen fra 1994 var myrene
gjerne delt mellom flere brukere uten at det var noe utmål på dette. Myrer med brukbart
sennegress ble høstet på ettersommeren. Hver familie hadde sine plasser der de skar
sennegress. Fra Nesseby fortelles det at familier kunne dele et område mellom seg, med
klare grenser som alle respekterte. (Prestbakmo 1994:177 i NOU 21:1994)
I tillegg var det store områder myr som var del av brukseiendommene. Ut fra opplysningene i
Jordbrukstellingen i 1939 var det 1.623 dekar myr som var registrert som del av de private
eiendommene, se tabellen foran. I området Nyborg/Varangerbotn var hele 649 dekar
registrert under eiendommene, 494 dekar i Karlebotn. Om disse myrområdene var del av
felles bruk som vist i 1994, vet vi ikke.
I følge Bakgrunnsmaterialet for Samerettsutvalget (Prestbakmo 1994:169 i NOU 21:1994),
var det i Finnmark jevnt over godt samarbeid om utnyttinga av utmarka. En informant sa det
slik: “Tanken om at det skulle være noen tillatelse for å høste i utmarka, eksisterte ikke.” Fra
myndighetenes side var det lite innblanding når det gjaldt høsting av for i utmarka. Det ser ut
til å ha vært akseptert som en bruksrett, i følge Samerettsutvalget. Om det fantes ulik
oppfatning og bruk av utnytting av utmarka som lå på statens eller på privat grunn, må
undersøkes nærmere. Se ellers kap 6 i utredningen.
Bruken av utmarka til beite var ellers omfattende. Størstedelen av sauene beitet i utmark og
på mark som lå brakk. Helt fram til 1960-tallet var det vanlig at også storfe beitet i utmarka.
Først etter 1960-tallet ble det vanlig med kulturbeite for kyr. Av skogvernhensyn var det i
skjøtene fastsatt hvor mange husdyr det enkelte bruk hadde beiterett til i utmarka. (ibid:167)
I følge opplysninger i jordbrukstellingen fra 1939 var det i alt 944 dekar utslått som var i privat
eie. Størsteparten var i området rundt Karlebotn, med 577 dekar. Deretter kom NyborgVarangerbotn med 210 dekar.
Når det gjaldt jakt og fangst, var rypa det viktigste viltet. Hvert bygdelag hadde sine naturlige
områder der de drev snarefangst. De kom sjelden inn på nabobygdas område. Fra Nesseby
fortelles det i 1994 at i begynnelsen av 1900-tallet hadde hver familie vanligvis faste
områder der de drev snarefangst. Andre så dette som vedkommende families område, og
respekterte det. Ingen oppga at de hadde jakt og fangst som yrke da folketellingen ble
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registrert i 1865 eller i 1875. Dette behøver ikke bety at slik fagst ikke ble drevet, men at
omfanget av fangsten ikke var så stor at den ble sett som en vesentlig del av husholdets
næringsvei. Rypefangst på denne tiden var først og fremst en inntekstskilde, på linje med
rev, røyskatt mm. I 1900 oppga samen Per Mathiesen Aikio i Gandvik at han levde av fiske
og jakt. Ut fra diskusjonen over, må jakten ha vært relativt omfattende.
I Nesseby var det et utstrakt innlandsfiske. I begynnelsen av 1900-tallet fisket
nessebyværinger med garn i vannene som lå ved jaktplassene litt inne i landet. Hver familie
hadde sitt område og sine vann som de utnyttet. Dette fiske fant også sted utenfor
kommunens grenser, som i Ordo, Gallak osv. Systemet ser ut til å ha fungert i hvert fall fram
til andre verdenskrig. (Prestbakmo:175) Se ellers kap 6 i utredningen.
Ingen personer i 1865 oppga at de levde av vedhugst, men to i 1875 hadde dette som del av
yrkesbetegnelsen. Når dette er registret, tyder det på at virksomheten var omfattende. De to
var samene Hans Johannesen i Varangerboth og Per Morthensen i Karlebotn. Sistnevnte var
født i en “renby i Finland”, men var nå flyttet til Nesseby, se kap 6 i utredningen. Flyttinger er
et ellers et sentralt trekk ved bosettingshistoria i kommunen.

3.8

Særtrekk ved bosetting og næringsutøvelse

Det er enkelte særtrekk ved bosettingsmønsteret i Nesseby som er nært knyttet opp til
ressurstilgangen, og som gjør at disse to temaene må behandles under ett. Amund Helland
beskrev forholdene rundt år 1900 slik:
Jordeiendommene i Næsseby er nu delte i en masse smaalapper som er spredt
omkring, ofte langt fra vedkommende eiers boplads. Herved kommer den
besynderlighed, at en familie flytter et par gange om aaret regelmæssig mellem
de steder hvor der er jord, der tilhøre den; der er altsaa flere bopladse, hvad der
selvfølgelig er uheldigt i mange henseende. (Helland 1906:425)
Da amtsagronom August Nielsen var på befaring i Nesseby i 1880, beskrev han
jordbruksforholdene som meget dårlige. Som han så det, var folk helt likegyldig med
engdyrking. (Ytreberg 1959:78)
Det de to observerte, var verken uheldig eller bunnet i likegyldighet, men var en følge av et
bosettingsmønster og en ressursutnytting som hadde dype røtter i området, og som utnyttet
ressursene på en utmerket måte. Folk flyttet i takt med naturens årlige variasjoner. Knut
Kolsrud hadde funnet dette mønsteret flere steder langs kysten, særlig i sjøsamiske
områder. Han beskrev det som halvnomadisme og sommersete. Dette var rester etter det
gamle sesongflyttingsmønsteret. “Restene” var setringen i sommerhalvåret. Kolsruds kilder
var tradisjonsmateriale, som han kalte det, kunnskap som han fikk gjennom samtaler med
lokalbefolkningen i tillegg til opplysninger gitt i presten Knags nedtegninger helt tilbake til
1694. (Kolsrud 1961, Niemi 1983)
I “Sommersete og flytting i Varanger” fra 1961 siterer Kolsrud en eldre sames fortelling om
tidligere tider:
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Så langt tilbake som gamle mennesker kan huske har familiene i Nesseby herred
flyttet fra sted til sted. [...] Denne reisinga fra sted til sted er ikke noe uttrykk for
samisk rotløshet, eller for samenes trang til vandring. Grunnen til den ligger bare i
konkurransen om utkommet – det er en ordning som tar sikte på at en skal kunne
leve på lettest mulige måten.
Folk oppholdt seg på hovedboplassene storparten av året, fra august til april. Om våren tok
foret til dyrene slutt, og hele eller deler av husholdet flyttet til sommerboplassen. Gjennom
dette flyttemønsteret kunne de utnytte ressursene på to boplasser. Hovedboplassen ble lagt
der hvor folk hadde lett tilgang til brensel og der fisket var godt.
Kolsrud fant store forskjeller i flyttemønsteret på nord- og sørsida av Varangerfjorden. I korte
trekk gikk forskjellen ut på at på nordsida gikk flyttingene inn og ut av fjorden, mens flyttinga
på sørsida gikk mellom sjøkanten og områdene innenfor.
Várjjat Sámi Musea/Varanger samiske museum og skolekontoret i Nesseby ga i 1990 ut
heftet Varangersamer, Boplasser og ressurser, utarbeidet av Øystein Nilsen (1990). Her blir
sesongflyttingene nøye gjennomgått og dokumentert. Nilsen har gjennom håndtegnede kart
også visualisert de ulike typene boplasser. Nilsens funn utfyller Kolsrud, og viser at større
områder i innlandet var i bruk i dette flyttesystemet. Han får dessuten fram at et slikt
flyttemønster i enkelte områder varte helt til andre verdenskrig.
Opplysninger om registrerte utmarksslåtter for Nesseby sin del finnes ellers i Lensmannens
oppmålingsprotokoll for Nesseby 1879-1929 på Statsarkivet i Tromsø. I den originale
Jordbrukstellingen fra 1939, som er den eldste bevarte, er utslått og myr for den enkelte
eiendommen oppgitt som tall, og ikke oppgitt med topografiske grenser, se tabellen over.
Nilsen hevder at enkelte norske og kvenske familier også fulgte det sesongmessige
mønsteret, men dette temaet er ikke fullt ut undersøkt. Folketellingsmaterialet, som er en
hovedkilde til data om bosettingsmønsteret, ble foretatt om vinteren, da folk var i ro på sine
bosteder. For Nessebys del betydde det en registrering av hovedboplassene uten at det ble
spurt om, eller fortalt at dette var den eneste eller en av flere boplasser.
En fullstendig oversikt over hvem som flyttet og hvem som ikke gjorde det, og når det var
slutt på denne typen setring, kan vanskelig framskaffes. Noen hovedtrekk kan imidlertid
trekkes fram. Langs nordsida av fjorden var det i 1900 flest bruk der man ikke flyttet. På
Mortensnes var setringen borte allerede tidlig på 1800-tallet, mens i området
Grasbakken/Nyelv skjedde ikke dette før i 1930-årene. (Nilsen 1990:45)
Av dette kan et visst bilde tegnes opp. Dersom vi går ut fra at den sesongmessige flyttinga i
første rekke omfattet bare den sjøsamiske delen av befolkninga, slik Nilsen hevder, finner vi i
folketellingen i 1865 at i et sted mellom 60 % og 75 % av husholdene var husfaren registrert
som samisk eller “blandet”. Prosenttallet som inkluderer “blandet” er et usikkert mål, men en
del inkluderte samer, noe som til sammen gir en andel et sted mellom 60 % og 75 %.
Prosentandelen indikerer at flyttingene i forbindelse med sommersetringen var omfattende.
Som en konklusjon kan det slås fast at bosettingsmønsteret i Nesseby kommune varierte
sterkt gjennom året. Det førte til at bruken av utmark i kommunen langt oversteg det man
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kunne forvente dersom befolkningen i de omhandlede periodene hadde vært tilknyttet ett
nærområde året rundt.

Figur 4: Kart over bostedsutvikling i Nesseby (Nilsen 1990:45).
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Nilsen trekker også inn bruk av utmarksslåtter og synliggjør dette på kartmateriale:

Figur 5: Bosteder og utmarksslåtter rundt 1990 i Nesseby (Nilsen 1990:49).

3.9

Fiskerier, fedrift og reindrift

Fisket i fjorden var en viktig ressurs. De fleste husholdene i Nesseby, med unntak av
reindriftssamene, oppgir fiske som hovednæring, enten som den eneste eller i en
kombinasjon med jordbruk. Amund Helland skrev i 1906: “Fædriften er Næssebys herreds
fornemste næringsvei næst fiskeriene.[...] Det er mangesteds tilgang på hjelpefoder, ved
kysten affald fra fiskeriet, tang og lyng, inde i landet renmose.[...] Kjørne giver alligevel ofte i
forhold til sine livsvilkår og sin størrelse en betydelig melkemængde.” (Helland 1906:422)
På tabellen og kartet over husdyrholdet er det tatt med sau, geit, storfe og rein. Saueholdet
dominerte. Det økte mellom 1865 og 1939, fra 1.210 i 1865 til 1.753 i 1939, med en nedgang
i mellom i 1875, da det var 997 sau registret i kommunen. To områder peker seg ut i alle de
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tre årene, Bergeby/Nesseby og Karlebotn. Her hørte mer enn halvparten av alle sauene
hjemme, se tabellen foran. Færrest sau var det i området Byluft-Gandvik, det laveste antallet
var i 1865 med 26 sau. Men også i dette området var det etter den tid en relativt stor økning,
til 42 i 1875 og 73 i 1939.
Geiteholdet var spredt og det var minimalt. Det var 14 geiter i Nesseby i 1865, 12 i 1875 og 8
i 1939. Det var ingen områder der det ble holdt geit i alle de tre registrerte årene.
Antallet kyr var 732 i 1865. Det gikk i løpet av det neste tiåret tilbake til 452, og i 1939 var
antallet kyr nede i 414. Det høyeste antallet kyr var, som forventet, der det var registrert flest
hushold, i Bergeby/Nesseby og i Karlebotn. I 1939 var som nevnt, antallet hushold økt i
området Nyborg/Varangerbotn. Antallet kyr økte da også fra 23 i 1875 til 95 i 1939.
Det var mange okser i kommunen, disse ble brukt til trekkdyr. I hele Varanger var Nesseby et
sentralt område for oksehold på slutten av 1800-tallet. Det var transporten av ved som
skapte behovet for trekkdyr. I en publikasjon fra Varanger museum i 2009 viser Helena
Maliniemi at oksen ble benyttet som trekkdyr fram til andre verdenskrig. (Maliniemi 2008:52)
Dette ser vi avspeilet i antallet okser i kommunen. Antallet okser i Nesseby i 1875 var på
164, mens det i 1939 var oppe i 305 okser. (NOS Jordbrukstellinger)
Hesten ble brukt til transport over lengre avstander. Maliniemi viser at antallet hester i
Nesseby i 1865 var på 13, i 1875 24, 1900 118, og i 1939 58 (Maliniemi 2009:31). Hun
knytter hestehold til kvenkulturen, og viser bl.a. at det var få kvener som valgte okse som
trekkdyr. Hesten ble brukt innenfor årssyklusen i den kvenske næringstilpassingen på 1800tallet, både i forbindelse med hav- og elvefiske, onnearbeid, torvtaking og gjødselskjøring
(ibid:41). Trolig var den etnisk delte bruken ikke så utartet som det her hevdes.
Også reinen kunne brukes som trekkdyr i gårdsdrifta. Ut fra folketellings- og
jordbrukstellingsmaterialet var reinen en del av husdyrholdet i 1865 og 1875, med
henholdsvis 280 og 141 registrerte. Om dette var dyr som holdt til nær gården, eller var
sytingsrein som ble passet av reindriftssamene i deres flokker, kommer ikke fram i kildene.
Bruk av kjørerein har hørt til den samiske tradisjonen, men med kvenene kom en ny type
bruk av reinen inn i gårdsdrifta. Maliniemi fant at kvenene tok med seg en tradisjon fra
Finland om å bruke reinen også som trekkdyr i gårdsarbeidet, men den var også kjent i
samiske miljø på norsk side. Det blir hevdet at denne typen gårdsreindrift er ikke funnet
andre steder enn i Varanger. (Maliniemi 2009:52)
Nesseby-området var del av den tradisjonelle reindrifta, se kapittel 5. Ut fra offentlig statistikk
var antallet mellom 5.000 og 17.000 rein for årene 1865 til 1917, se tabellen under.
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År

Rein

1865

7.700

1875

17.500

1900

21.000

1907

9.000

1917

5.000

Figur 6: Registrert antall rein på “Fjeldet” i Nesseby. Kilde: 1865 og 1875: folketellingene RHD,
1900:Amund Helland, Norges Land og Folk, 1907 og 1917: NOS, jordbrukstellingene.

3.10 Sammenfatning
I perioden 1865 til ca 1940 var det en økning i folketallet i kommunen. Følgelig økte også
antallet hushold i den samme perioden. Mellom 1930 og 1939 var økningen størst i området
Nyborg/Varangerbotn, mens nedgangen var størst i Klubbvik/Perlarsavik. Ellers var det
mindre endringer i bosettingsmønsteret, med unntak av Byluft/Gandvik der det ikke var
registrert hushold i 1930.
Fisket var hovednæringen og var registrert i tett innpå samtlige hushold. Videre hadde de
langt fleste husholdene husdyr. Saueholdet dominerte i alle områder og i alle årene som er
med i denne registreringa. Oksehold og bruken av okse som trekkdyr var et annet særtrekk.
Rein var både registrert “på fjellet”, som del av reindrifta, og som del av husdyrholdet på
gårdsbruk. Om sistnevnte var del av gårdsdrifta eller var sytingsrein, dvs. passet på av
reindriftssamene i deres flokker, er ikke kommet fram i denne undersøkelsen.
Det var en økning i det oppdyrket arealet fram til ca 1940. Et særtrekk ved kommunen var at
det i denne perioden fortsatt fantes tradisjonelle sesongmessige flyttinger, eller
sommersetring. Dermed økte den arealmessige bruken av utmarka utover det som ville
vært tilfelle uten dette særtrekket.
I den nevnte utredningen fra Samerettsutvalget for Finnmark heter det at i mange av
kystkommunene i Finnmark var jordbruket nesten nedlagt ved inngangen til 1980-årene.
(NOU 1994:21 s. 170) Det må en mer inngående undersøkelse til for å kunne fastslå hvilke
endringer som fant sted i jordbruket og befolkningsmønsteret i de ulike delene av Nesseby
etter andre verdenskrig og fram til i dag, se kap 5 og 6.
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4

Kulturminner og historisk bruk
Elin Rose Myrvoll, NIKU

4.1

Formål

Formålet med dette kapitlet er å gi en oversikt over kjente kulturminner med utgangspunkt i
SEFRAK-registeret og den nasjonale kulturminnedatabasen Askeladden. Kulturminner
representerer blant annet tidligere tiders landskapsbruk og ressursutnyttelse, og de er derfor
en viktig kilde til kunnskap om dette feltet. I særlig grad gjelder dette områder som ellers er
sparsomt belagt i skriftlige kilder. Kulturminner kan dessuten benyttes både til å underbygge
og supplere muntlige og skriftlige opplysninger.

4.2

Kilder - datamateriale

Det finnes flere databaser som gir oversikt over kulturminner i Norge. De to viktigste er den
nasjonale kulturminnedatabsen Askeladden og SEFRAK.

4.2.1 Askeladden
Den nasjonale kulturminnedatabasen Askeladden regnes som den viktigste databasen over
registrerte kulturminner i Norge. Databasen ble etablert i 2004, og inneholder opplysninger
som tidligere var søkbare i Fornminneregistreret. Askeladden eies av Riksantikvaren og
oppdateres løpende av de regionale kulturminnemyndighetene i fylkeskommunene og i
Sametinget.
Hvert kulturminne i databasen er knyttet opp til en kulturminnelokalitet, og hver
kulturminnelokalitet kan inneholde fra ett til flere titalls kulturminner. Dette innebærer at det
samlete antallet kulturminnelokaliteter innen et geografisk område ikke er å oppfatte som det
totale antallet enkeltliggende kulturminner innenfor samme område.
Kulturminnelokalitet

Enkeltminne:
steingjerde

Enkeltminne:
gammetuft

Enkeltminne:
ildsted

Figur 7: En kulturminnelokalitet i Askeladden kan inneholde flere kulturminner.

Både enkeltminnene og lokalitetene er typebestemt i henhold til en standardisert
nomenklatur. Databasen inneholder beskrivelser av de registrerte kulturminnene samt
opplysninger om kulturminnenes vernestatus, alder, tradisjon, tilstand o.a. De eldste
kulturminnene i databasen skriver seg fra eldre steinalder mens de yngste er fra 1900-tallet.
Dette store spennet i tid er delt inn i perioder eller tidsbolker som kulturminnenes knyttes opp
mot.

21

Unjárgga gielda/Nesseby kommune er en av kommunene i Norge med flest
kulturminnelokaliteter. I Askeladden er det totalt, uavhengig av alder, registrert 378 lokaliteter
i kommunen, og samlet er de oppgitt å inneholde 2000 enkeltliggende kulturminner
(Riksantikvaren 2010a). Av de registrerte kulturminnelokalitetene er 325 kartfestet.
Kulturminnelokalitetene i Unjárgga gielda/Nesseby kommune er i all hovedsak registrert
langs fjorden. På bakgrunn av vår kjennskap til Finnmarks kulturhistorie vurderes ikke dette
som et representativt bilde av kulturminnedistribusjonen i kommunen. Det er snarere et bilde
på hvor arbeidet med kulturminneregistreringer har vært gjennomført.
Hver kultuminnelokalitet kan, som nevnt, inneholde flere kulturminner, og kartfestete
opplysninger i kulturminnedatabasen Askeladden er (med få unntak) utelukkende knyttet til
lokalitetene som helhet. Dette er med på å begrense søkemulighetene i databasen. Alle
kartfestet data hentet ut fra Askeladden til denne utredningen er derfor knyttet til
lokalitetsnivået.

4.2.2 SEFRAK
SEFRAK (SEkretariatet For Registrering Av faste Kulturminner) er et landsdekkende register
over bygninger og andre kulturminner. Et omfattende registreringsarbeid ble utført i perioden
1975-1995, og i utgangspunktet skulle alle bygninger (og rester etter bygninger) som var
eldre enn år 1900 registreres. I Finnmark ble grensa for registrering satt til år 1945, for å
fange opp alt som hadde overlevd krigsødeleggelsene. SEFRAK er først og fremst et
generelt kulturhistorisk register som kanskje særlig har verdi som kildemateriale for lokal
historie. I dag er det Riksantikvaren som administrerer SEFRAK i samarbeid med
fylkeskommunene.
Dokumentasjonen om hvert enkelt SEFRAK-objekt inneholder informasjon om lokalisering,
funksjon og miljø, byggemåte, materialbruk, alder/ombygginger m.m. Tekstopplysningene fra
registreringsskjemaet er behandlet digitalt, og er i dag å finne i Statens Kartverks
eiendomsregister Matrikkelen. Der er de koplet mot andre bygningsdata.
SEFRAK-registeret (Riksantikvaren 2010b) inneholder 218 objekter fra Unjárgga
gielda/Nesseby kommune. I denne kommunen ble, i likhet med resten av Nord-Troms og
Finnmark, store deler av bygningsmassen brent i 1944. Antallet SEFRAK-objekter på
Unjárgga gielda/Nesseby kommune må derfor også sees i relasjon til desimeringen som
brenningen forårsaket.

4.3

Registrerte kulturminnelokaliteter

4.3.1 Utvelgelse av kulturminner fra Askeladden
Kulturminnedatabasen Askeladden inneholder kulturminner fra alle tidsperioder; fra eldre
steinalder til forrige århundre. Det har derfor vært nødvendig å foreta et utvalg av
kulturminner som kan være aktuelle for denne utredningen. Aldersbestemmelsene som er
benyttet i Askeladden, er omtrentlige og refererer sjeldent til eksakte årstall eller tiår, men til
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større tidsavsnitt eller tidsbolker. Aldersbestemmelse av kulturminner i forbindelse med
registrering
i felt, baseres ofte på registratorens skjønn, erfaring og gjeldende
forskningsstatus. Kulturminnens aldersbestemmelse slik de framstår i Askeladden kan derfor
være gjenstand for diskusjoner i ettertid. Tatt i betraktning rammene for denne utredningen
og det store antallet kulturminner i Unjárgga gielda/Nesseby kommune har det ikke vært
mulig
å
foreta
en
helhetsvurdering
av
hver
enkelt
kulturminnelokalitet.
Kulturminnelokalitetene som i denne utredningen er funnet relevant, er valgt ut på bakgrunn
av hvilke kulturminnetyper de inneholder samt den oppgitte aldersbestemmelsen på
kulturminnene.
Kulturminnelokalitetene i
Unjárgga gielda/Nesseby kommune
(Riksantikvaren 2010a) kulturminner fordelt følgende kulturminnetyper:

inneholder

2000

Annen enkeltminneart, Annet, arkeologisk, enkeltminne, Bautastein, Bjørnegrav,
Bolig, Boplass, Bosetningsspor, Brønn-vannpost, Bur-stabbur-loft, Båtoppsett,
Fangstgrop, Fjernet, kirkebygg, Gammetuft, Grav, Gravrøys, Grop, Helleristning,
Hustuft, Ildsted, Kirke, Kirkegård, Kirketuft, Kulturlag, Løsfunn, Mødding, Nausttuft,
Offersted, Offerstein, Ristning, Rydningsrøys, Røys, Skytterstilling, Steingard-gjerde,
Steinkonstruksjon, Steinlegning, Steinring, Steinsetning, Teltring, Tradisjon, Tuft,
Ukjent, Urgrav
Av disse er kulturminner som med stor sannsynlighet kan knyttes til bygningskonstruksjoner,
jordbruksvirksomhet, utmarksbruk, reindrift og fiske, valgt ut. Dette utvalgskriteriet resulterer i
følgende ni kulturminnetyper (Riksantikvaren 2010):
Bolig, Boplass, Brønn- vannpost, Bur-stabbur-loft, Gammetuft, Hustuft, Nausttuft,
Steingard-gjerde, Tuft
Videre er det valgt ut kulturminner innenfor de nevnte typene på bakgrunn av
aldersbestemmelse. De nevnte kulturminnetypene i Unjárgga gielda/Nesseby kommune kan
knyttes til følgende aldersbestemmelser som vurderes som relevant for denne utredningen:







Etterreformatorisk tid (etter 1537 AD)
Eldre enn hundre år (tidsgrense for automatisk fredning av samiske kulturminner)
1800-tallet
1800-tallet andre kvartal
1800-tallet tredje kvartal
1800-tallet fjerde kvartal

I Unjárgga gielda/Nesseby kommune er det registrert 141 kulturminner innenfor det nevnte
utvalget av kulturminnetyper og aldersbestemmelser. Her kan legges til at det også er
oppført 73 gammetufter tilhørende samisk jernalder i Askeladden. Disse gammetuftene er
ikke tatt med i utredningen siden samisk jernalder er en tidsperiode som ligger for langt
tilbake i tid, til å være relevant for denne utredningen. Det gjøres likevel oppmerksom på at
det innen den nevnte aldersbestemmelsen kan finnes kulturminner som man i i dag ville
vurdert som langt yngre.
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Som nevnt over, er kartfestete opplysninger i Askeladden knyttet til lokalitetsnivået, og ikke til
enkeltliggende kulturminner innen hver lokalitet. Det har derfor ikke vært mulig å framstille
kart som inneholder enkeltliggende kulturminner valgt ut etter datering og kulturminnetype.

Figur 8: Kulturminnelokaliteter hvor det er registrert kulturminner datert til de aktuelle
tidsperiodene samt alle SEFRAK-objekter i Nesseby kommune (Riksantikvaren 2010a og
2010b).
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4.3.2 SEFRAK-Objekter i Unjárgga gielda/Nesseby kommune
Det er registrert 218 objekter i SEFRAK-registeret for Unjárgga gielda/Nesseby kommune
(Riksantikvaren 2010b). De fleste objektene er å finne på nordsiden av fjorden. Med enkelte
unntak i Klubbvikdalen, Bergebydalen og på Vesterelvmyrene, ligger disse objektene langs
sjøen. På sørsiden av fjorden er det særlig Vieranjárga/Veidnes som har en større
konsentrasjon av SEFRAK-objekter. Alle gammetufter, med unntak av ei naust/gamme på
Áppošborre/Abelsborg, er registrert på Vieranjárga/Veidnes. Til sammen er det registrert 68
gammetufter i SEFRAK. Blant de øvrige SEFRAK-objektene er det særlig boliger samt fjøs
og uthus som kan knyttes til jordbruksvirksomhet, som dominerer.

SEFRAK – Kode:
BYGGTYP_NBR
(bygningTypeNye)
111-113 BOLIGBYGG-Enebolig
161-163 BOLIGBYGG-Fritidsbolig

Betegnelse (kode) for objekter i Unjárgga Antall
gielda/Nesseby kommune

Bolig-våningshus-stabbur (111)
Bolig/-våningshus (161)
Sommerhus (163)
171-172
BOLIGBYGG-Koie, Gammetufter (172)
seterhus og lignende
181-183 BOLIGBYGG-Garasjeog Stabbur-garasje-skjå-uthus-fjøs-bolighus (181)
uthus til bolig
Stabbur-vedskjå-bu-naust (182)
Stabbur-bu-naust (183)
211-219 INDUSTRI OG
Sauefjøs (214)
LAGERBYGNING-Industribygg
Skjå-Vannpumpehus (216)
241-290 INDUSTRI OG
Sauefjøs-fjøs-våningshus (241)
LAGERBYGNING-Fiskeri- og
Skjå-annet (242)
landbruksbygning
Annet (244)
Laksehus (245)
Bolighus-kufjøs-stabbur-uthus-hytte-fjøsbolighus-tømmerhus-annet (249)
321-390 KONTOR- OG
Butikk/Landhandel (322)
FORRETNING-Forretningsbygning Fritidshus (329)
611-619 KULTUR- OG
Skolebygning (619)
FORSKNING-Skolebygning
671-690
KULTUROG Bedehus (672)
FORSKNING-Bygning for religiøse Grav-kapell (673)
aktiviteter
Kirkested (679)
721-729
HELSEBYGNING- Gamlehjem (721)
Sykehjem
821-890
FENGSEL, Tyske bunkers (825)
BEREDSKAPSBYGNINGBeredskapsbygning
Sum

44
8
1
68
36
5
6
1
2
8
2
1
1
27
1
1
1
1
1
1
1

1
218

Figur 9: Oversikt over registrerte SEFRAK-objekter i Unjárgga gielda/Nesseby kommune ordnet
i forhold til SEFRAK-kode: BYGGTYP_NBR, som er en beskrivelse av hva bygningen faktisk er
brukt til, eventuelt hva bygningen er godkjent til. Alle opplysninger er hentet fra SEFRAKregisteret (Riksantikvaren 2010b).
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4.4

Sammenfatning

Kulturminnelokalitetene som i kulturminnedatabasen Askeladden synes å representere
historisk bruk i Unjárgga gielda/Nesseby kommune, er lokalisert langs Varangerfjorden både på nord- og sørsiden av den. En lignende distribusjon gjelder også for SEFRAKobjektene i kommunen. På bakgrunn av et sett utvalgskriterier ble det funnet 141
kulturminner i kulturminnedatabasen Askeladden, mens SEFRAK inneholder 218 objekter.
Kulturminnetype

Etterreformatorisk
tid
0

1800tallet
0

1800- tallet,
2. kvartal
1

1800- tallet,
3. kvartal
1

1800- tallet,
4. kvartal
0

Sum

Bolig

Eldre enn
100 år
0

Boplass

0

1

0

0

0

0

1

Brønn-vannpost

1

0

0

0

0

0

1

Bur-stabbur-loft

0

0

1

0

0

0

1

Gammetuft

29

95

0

0

0

2

126

Hustuft

0

6

0

0

0

0

6

Nausttuft

0

1

0

0

0

0

1

Steingardgjerde
Tuft

2

0

0

0

0

0

2

1

0

0

0

0

0

1

Sum

33

103

1

1

1

2

141

2

Figur 10: Oversikt over antall kulturminner (enkeltminner) i henhold til relevante
aldersbetegnelser. Ikke alle kulturminner er knyttet til kartfestete lokaliteter. Opplysningene er
hentet fra kulturminnedatabasen Askeladden (Riksantikvaren 2010a).

De aktuelle kulturminnelokalitetene i Unjárgga gielda/Nesseby kommune inneholder
hoevdsaklig bosettingsspor som gammetufter og hustufter. Gammetufter med rund golvflate
er en samisk byggetradisjon som går helt tilbake til Kr.f. og fram til vår egen tid. De runde
gammetuftene kan knyttes til ulike former for næringsutøvelse, jordbruk/fiske, reindrift, jaktfangst og annen utmarksbruk. Før middelalderen, var gammer og teltkonstruksjoner med
rund golvflate, den rådende byggeskikken i Finnmark (Olsen & Hansen 2003).
I løpet av middelalderen ble variasjonene i byggeskikken større. Dette kan blant annet
tilskrives påvirkning fra og samhandling med den norske befolkningen som fra 1200-tallet av,
slo seg ned i fiskeværene langs Finnmarkskysten. Videre fikk det første småfeholdet fotfeste
i landsdelen i løpet av seinmiddelalderen. Selv om gammer med rund golvflate også kunne
romme både mennesker og bufe (Grydeland 2001), ble det i løpet av århundrene etter
reformasjonen vanligere med gammer som hadde en rektangulær golvflate. Gammene
kunne bestå av ett felles rom for mennesker og dyr eller være inndelt i flere rom for eksempel
en midtgang med egne avdelinger for mennesker og dyr på hver side av midtgangen. I løpet
av 1800- tallet ble det vanligere med en større grad av funksjonsdeling; som egne fjøs- og
boliggammer. Gammer var også en utbredt byggeskikk i de første tiårene av 1900-tallet og
ble brukt som bolig eller som fjøs og uthus.
I henhold til kulturminnedatabasen Askeladden synes tettheten av kulturminnelokaliteter å
være større på nordsiden av fjorden, og særlig på strekninga Bunes-Bergeby. Dette bildet
forsterkes ytterligere når man sammenstiller distribusjonen av kulturminnelokalitetene med
SEFRAK-objektene. Strekningen Bunes – Bergeby har både særlig mange
kulturminnerlokaliteter og Sefrak-objekter. Andre områder med høy tetthet av SEFRAKobjekter er strekningen Mortensnes – Gohppi/Klubbvik.
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På sørsiden av fjorden er det særlig to avgrensete områder på Vieranjárga/Veidnes som har
et stort antall SEFRAK-objekter. Alle de 68 gammetuftene i SEFRAK er lokalisert til disse to
områdene på nordsiden av Vieranjárga/Veidnes. I Askeladden er det imidlertid ikke registrert
kartfestete kulturminnelokaliteter på Vieranjárga/Veidnes fra den aktuelle tidsperioden.
Når man sammenholder distribusjonen av kulturminnelokaliteter i Askeladden og SEFRAKobjekter med opplysninger kommet fram i intervjuene og spørreundersøkelsen, finnes
tilsvarende paralleller. Opplysningene om utmarksslåtter og husdyrhold er særlig konsentrert
til nordsiden av fjorden, og disse opplysningene omfatter både de sjønære områdene og
områdene som strekker seg videre innover i innlandet.
Det er som nevnt, to konsentrasjoner av Sefrak-objekter, særlig gammetufter, på nordsiden
av Vieranjárga/Veidnes. Disse kan også sees i relasjon til opplysningene som er kommet
fram gjennom intervjuene og spørreundersøkelsen. Her går det fram at Vieranjárga/Veidnes
kan knyttes til et bredt spekter av bruk og ressurser; egg, torv, snarefangst, småviltjakt,
storfehold og sauehold.
Som det også går fram av spørreundersøkelsen og intervjuene, er gammetufter og gammer
også å finne i innlandsområdene i kommunen. Et sammenfall mellom opplysninger om
gammetufter framkommet i intervju og gammetufter framkommet gjennom Askeladden og
SEFRAK finnes bare på Vieranjárga/Veidnes.
Kulturminnene representerer i stor grad spor etter sjøsamisk bosetting og
kombinasjonsnæringen jordbruk-fiske-utmarksbruk. De registrerte kulturminnelokalitetene fra
den aktuelle tidsperioden i Askeladden, kan i liten grad knyttes til reindrift. Det er
foreksempel ikke registrert teltboplasser og ildsteder som tradisjonelt har vært forbundet
med denne driftsformen. Dette fraværet er ikke reelt, men skyldes at det bare har vært
foretatt et begrenset arbeid med kulturminneregistrering i indre områder av Unjárgga
gielda/Nesseby kommune. Undersøkelser i andre Finnmarkskommuner har vist at
potensialet for funn av kulturminner er stort også i indre strøk.
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Reindriften: Historikk, arealbruk og rettsoppfatninger
Øyvind Ravna, UiT

5.1

Innledning

5.1.1 Formål
Formålet med dette kapitlet er å klarlegge reindriftssamisk bruk av arealene i Unjárgga
gielda/ Nesseby kommune; både i samtiden og i et historisk perspektiv. Det vil bl.a. bli lagt
vekt på å vurdere om bruken har vært sammenhengende og varig, og om det har skjedd
vesentlige endringer i driften. Brukens omfang vil bl.a. bli beskrevet gjennom anslag over
antall rein. I den grad det har vært konflikter om arealbruken, både internt i reindriften og i
forhold til annen bruk, vil dette bli omtalt.
Formålet innbefatter også å gi et bilde av hvordan reindriftsutøverne selv oppfatter den
tradisjonelle bruken av områdene, herunder hvilke rettsoppfatninger de har i tilknytning til
den. Slike oppfatninger vil i all hovedsak bli beskrevet i forhold til samtidsbruken.
I undersøkelsen vil det også bli gitt et bilde av hvordan bruken har foregått og foregår der
den ligger i sambruk med andre brukergrupper. I den grad det avdukes spørsmål av rettslig
eller annen karakter som trenger nærmere utredning, vil dette bli påpekt.
Det er ikke satt fram krav for Finnmarkskommisjonen om å avklare beitebruk internt mellom
reindriftsutøverne i Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Under intervjuene som ble foretatt i
juni 2010 ble det heller ikke uttrykt ønske om slik avklaring, og det ble gitt et forholdsvis
samstemt uttrykk for at de aktive reindriftsutøverne innen kommunen har like rettigheter til
beite innen grensene for Reinbeitedistrikt 5D/6. Dette gjør at beitebruk internt mellom
reindriftsutøvere heller ikke har vært tema for denne utredningen.
Arbeidet har skjedd i samarbeid med utredningen av de fastboendes bruk og
rettsoppfatninger. Sammenhengen mellom de ulike bruksformene antas dermed å være
belyst på en tilfredsstillende måte.

5.1.2 Reindriften i Unjárgga gielda/Nesseby kommune
Unjárgga gielda/Nesseby kommune består i dag av to reinbeitedistrikter. Det er
Reinbeitedistrikt 6 Várjjatnjárga og Reinbeitedistrikt 5 D Unjárgga dálveorohat (Nesseby
vinterbeiteområde).1 De to distriktene brukes av de samme reindriftsutøverne som er
organisert i Várjjat siida. Vinterbeitingen skjer hovedsakelig i innlandet på sørsiden av
Varangerfjorden i distrikt 5D, mens sommerbeitingen skjer på Varangerhalvøya i distrikt 6;
dels langs kysten men også inne på halvøya. Flytting mellom kysten og innland er for øvrig
1

I tillegg dekker kommunen en liten bit av reinbeitedistrikt 5 C lengst øst i kommunen. Bruken av dette området
behandles ikke særskilt.
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en del av reindriftens økologiske tilpasning.2 Siidaen utøver også reindrift innenfor
kommunene Båtsfjord, Vardø, Vadsø og Sør-Varanger.
Tidspunktet for flytting fra vinterbeite til sommerbeite og tilbake var etter reindriftsloven av
1978 fastsatt til 15. april til 15. november. Etter gjeldende reindriftslover er fastsetting av
disse beitetidene overlatt til reinbeitedistriktet. Dette omtales nærmere i kapittel 5.3.
Av tall fra reindriftsforvaltningen framgår det at distrikt 6 utgjør et areal på 4993 km2, har et
veiledende (midlertidig fastsatt) reintall på 11000 (i vårflokk) og består av 15 siidaandeler.3
Det blir gjort nærmere rede for dagens reindrift i Nesseby kommune i kapittel 5.3.

5.1.3 Metode og kilder
Del 5.2 ”Historisk bruk” er dels basert på en systematisering av publiserte litterære kilder, og
dels på offentlige utredninger, rapporter og arkivmateriale. Her nevnes bl.a. O. No. 42
(1853),4 Innstillingen fra kommisjonen nedsatt i forbindelse med grensestegningen i 1852,5
Kristian Nissen, Rendrift i Pasviktraktene,6 og Lappekommisjonen av 1997s innstilling.7 Det
er også nyttet andre offentlige utredninger og forarbeider der dette har vært naturlig. Av
historisk litteratur, skildringer o.l. kan det nevnes at finnes det et adskillig rikere utvalg når det
gjelder Sør-Varanger kommune enn Nesseby kommune. Mye av materialet om SørVaranger omfatter imidlertid også forgjengerne til dagens reindriftsutøvere i Nesseby
kommune, og er således benyttet i fremstillingen.
Del 5.3 er basert på intervjuer, spørreundersøkelser og Ressursregnskap for
reindriftsnæringen for 2008–2009,8 supplert med andre kilder. Vinteren 2010 ble det sent ut
et spørreskjema til reindriftsutøvere i Nesseby kommune. I tillegg er reindriftsutøvere i
Reinbeitedistrikt 6/Várjjat siida blitt intervjuet. For å få et dekkende bilde av reindriftssamenes
bruk og rettsoppfatninger, var vårt siktemål å intervjue en stor del av de 15 reineiere som er
leder/innehaver av siidaandel i Várjjat siida. Dette lot seg ikke gjøre, dels fordi en del av
siidaandelslederne ikke ønsket å stille til intervju, og dels fordi andre trakk seg rett før
intervjuet skulle finne sted. Resultatet ble at kun fire siidaandelsledere ble intervjuet.
Likeledes fikk vi bare inn to svar på spørreundersøkelsen.
Intervjuene er foretatt enkeltvis etter en intervjuguide. For å sikre at vi har forstått de
intervjuede personene riktig, og at de på riktig måte har fått gitt uttrykk for sine oppfatninger
2

Dette har vært kjent kunnskap hos myndighetene siden 1700, se f.eks. siste sitatuttalelse fra major Peter
Schnitler, gjengitt under i pkt. 5.2.1.
3
Reindriftsforvaltningen: Ressursregnskap for reindriftsnæringen for reindriftsåret 1. april 2008–31. mars
2009, Alta 2010 s. 126 og s. 67.
4
O. No. 42 (1853) Angaaende naadigst Proposition til Norges Riges Storting betræffende
Udfærdigelse af 2de Love om Reenbete og om Betalingen for Reenskyds i Finmarken”.
5
Riksarkivet: Protokol ført af den ved høieste Resol. 29/7 1852 i anledning af den stedfundne Spærring af
Grænsen mellem Norge og Finland for Flytlapperne – nedsatte Kommission (1853).
6
Kristian Nissen: Rendrift i Pasviktraktene, i Riksarkivet: Arkivet etter Landbruksdepartementet,
Reindriftsinspektøren, Pakkesaker eske nr. 17: ”Sydvaranger. Pasviksaken 1909–1919. Norsk/finsk reinbeite
1920”.
7
Lappekommisjonen av 1897: Indstilling … vedkommende Lappevæsenet … (Kristiania 1904).
8
Jf. note 3.
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og meninger, er svarene nedtegnet på intervjuguiden. De intervjuede personene fikk lese
gjennom dette, og har deretter signert på at de godkjenner svarene i intervjuguiden. En av de
intervjuede har ikke signert skjemaet. De gjengitte opplysningene i del 5.3 er derfor basert på
svar gitt av tre reindriftsutøvere, hvorav en distriktets formann. Intervjuguiden var ikke sendt
ut på forhånd. De som ble intervjuet er henvist til med fullt navn. De to besvarte
spørreskjemaene er også lagt til, men her må det bemerkes at de to er blant de tre som også
deltok i intervjuundersøkelsen. Svarandelen av det totale antall reindriftsutøvere med
siidaandel i Várjjat siida (Reinbeitedistrikt 6) er således kun 20 %. Svarene er imidlertid så
entydige at vår oppfatning er at de gir et forholdsvis representativt og dekkende bilde av
bruken og oppfatningene til reindriftsutøverne i dagens Nesseby kommune.
I tillegg til intervjuene, er det også nyttet informasjon fra reindriftsforvaltningen, dels gjennom
forvaltningens nettside www.reindrift.no, tilsendt materiale og dels ved samtaler med
funksjonærer ved Reindriftskontoret for Øst-Finnmark i Karasjok. Som alt nevnt har også
Ressursregnskap for reindriftsnæringen vært en viktig kilde. Vi har også hatt tilgang til
Hovedplan (distriktsplan) for Várjjat Siida / Várjjatnjárga (Reinbeitedistrikt 6 og 5) og Beite og
Bruksplan for samme siida, begge fra 2010. Også informasjon nedfelt i disse er lagt til grunn
for fremstillingen.
En del av fremstillingen omfatter forholdet mellom reindriftsutøvere og jordbrukere.
Fremstillingen i dette kapitlet er ikke basert på intervjuer med jordbrukere. Jordbrukernes
bruk og rettsoppfatninger, også i forhold til reindriften, kommer imidlertid til uttrykk i kapitlet
om fastboendes bruk (kapittel 6).

5.1.4 Kort om hva undersøkelsen viser
Kort fortalt viser undersøkelsen at reindriftssamenes bruk av nordre del av Nesseby
kommune som gjennomflyttingsvei for reinen om våren, og som sensommer- og høstbeite,
har vært meget stabil de siste århundrene. Det synes imidlertid å være en viss tendens til at
bruken av kalvings- og de tidlige sommerbeiteområdene er endret noe, men dette er
hovedsakelig på beiter utenfor rapportens mandatområde.
Bruken av vinterbeitene har variert mer, noe som hovedsakelig skyldes grensestegningen
mellom Norge og Finland i 1852. Bruken av disse beitene synes også å ha vært mer
konfliktfylt reindriften innbyrdes, noe som nok for en stor grad kan knyttes mot samme
hendelse. Det er imidlertid ikke avduket konflikter i nevnbar grad når det gjelder bruken av
beitene i de delene av vinterbeiteområdene som ligger innen utredningsområdet, altså
Nesseby kommune, hvis vi ser bort fra hendelsene i siste del av 1800-tallet. Lenger øst, i
Sør-Varanger kommune, foreligger det tvister om retten til beitebruk mellom reineiere fra
Nesseby og andre, men området omfattes ikke av utredningsmandatet. Annen bruk som kan
ha kryssende interesser med reineiernes bruk av vinterbeiteområdene innen
mandatområdet, avgrenser seg dermed til fritidsbruk og da først og fremst motorisert ferdsel.
På sommer- og høstbeiteområdene i Nesseby kommune er det ikke påvist konflikter mellom
reindriftsutøverne i Várjjat siida av vesentlig karakter. Derimot er det påvist forholdsvis store
konflikter om bruken av beitene mellom reineiere og sauebønder. Reineiernes oppfatninger
av disse konfliktene vil framgå av dette kapitlet (5.3), mens saueeiernes oppfatninger er
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gjengitt i kapittel 6. På sommer- og høstbeitene er det også brukskonflikter som følge av
motorisert ferdsel, både i tilknytning til elgjakt og annen jakt, og i tilknytning til annen
utmarkshøsting og fritidsbruk. Elgjakten anføres også å skape andre problemer for
reindriften, bl.a. uro i beiteområdene som følge av forstyrrelser fra hunder.

5.2

Historisk bruk

5.2.1 Reindriften i Varanger på 16- og 1700-tallet
Det finnes svært gamle vitnesbyrd om at reinen har utgjort en viktig del av
næringsgrunnlaget for befolkningen i Varanger. Et av disse er gjerdeanlegget på
Noiddiidčearru (Kjøpmannskjølen), som ligger inne på Varangerhalvøya. Sammen med en
rekke andre gjerder og graver, forteller dette om en omfattende fangst av villrein i gammel
tid.9
En rådende oppfatning er at den nomadiske tamreindriften i Finnmark oppsto som en
suksessor til villreinfangsten på 16–1700-tallet.10 Dette synes også å være tilfellet i Varanger,
selv om former for tamreindrift nok er adskillig eldre. Einar Niemi har påpekt at
fangstsamfunnene i Varanger var i endring på 1600-tallet, og hvor han tidfester avviklingen
av villreinfangsten i de gamle fangstanleggene (”reingårdene”) til om lag 1660.11
Tamreindriften synes på dette tidspunkt å være godt etablert, og den omtales i kilder tilbake
til slutten av 1500-tallet. Niemi viser også til det han kaller ”Den første konflikten vi kjenner til”
mellom bufeholdene nordmenn og varangersamer.12 Den utspant seg i 1591 og så vel
varangersamene som nordmennene måtte da møte på rådstua i Bergen. Samene klagde
over at nordmennene ikke betalte slik de i følge ”gammel sædvane” skulle gjøre for offentlig
reinskyss. Nordmennene på sin side ville ikke tillate at samenes rein beitet på markene
omkrig været, noe de fikk medhold for. I følge Niemi viser saken at varangersamene på dette
tidspunkt, og trolig en god del tidligere, holdt tamrein.13 Konflikten fra 1591 synes ikke å ha
blitt løst, og en avtale for å løse samme konflikt ble bekreftet på Vardøhus i 1608 og på
lagtinget i Vardø både 1617 og 1620.14
9

Se Einar Niemi: Vadsøs historie bind I, Fra øyvær til kjøpstad (inntil 1833), Vadsø 1983 s. 173–179 hvor det
gis en detaljert redegjørelse for disse fangstanleggene med kart og illustrasjoner. Det fremgår (s. 177) at
anleggene ikke er tidsdatert, men at dateringer fra andre områder viser at slike anlegg kan være minst 5000 år
gamle. Anleggene er pr. 2010 ennå ikke tidsdatert, Bjørnar Olsen (pers. medd. 23.12.10). Olsen antar at
anleggene er fra den siste fase av intensiv villreinfangst i området, dvs. fra 1100-tallet til ca. 1500.
Noiddiidčearru er for øvrig misvisende oversatt; navnet betyr noaidenes eller sjamanens fjell.
10
Steinar Pedersen: ”Bruken av land og vann i Finnmark inntil første verdenskrig” i NOU 1994: 21 Bruk av land
og vann i Finnmark i historisk perspektiv s. 13–128 på s. 53 med videre henvisning til Sverre Tønnesen: Retten
til Jorden i Finnmark, Bergen-Oslo 1972/1979 s. 59. Se også NOU 1978: 18 Finnmarksvidda – natur – kultur s.
212.
11
Niemi: Vadsøs historie s. 183.
12
Op. cit. s. 186.
13
Fra områder lenger vest (dagens Troms fylke) kan det vises til høvding Ottars beretning til Kong Alfred av
England, hvor det berettes om tamreindrift alt i år 890. Ottar hadde ”på den tida han oppsøkte kongen seks
hundre usolgte, tamme dyr. Disse dyrene kaller de reinsdyr. Seks av dem var lokke-rein. De er meget kostbare
blant finnene, fordi de fanger ville reinsdyr med dem” (gjengitt etter Lars Ivar Hansen og Bjørnar Olsen:
Samenes historie fram til 1750, Oslo 2004 s. 68).
14
Niemi: Vadsøs historie s. 187.
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Uoverensstemmelser mellom reindriftssamer og fastboende omtales også i andre kilder. Erik
Solem referer til Vardø amts justisprotokoller fra 1600-tallet, og viser at disse inneholder en
rekke klager fra nordmenn og sjøsamer over at ”renlappene til skade for de bufaste” førte
sine rein ned til sjøsiden:
Ved et lagting på Vardøhus 21de mai 1625 klaget således folkene på Kiberg og
Ekerøy [og Vadsø] over at renlappene fra Varanger fører sine ren over Jakobselv
og skader grunner og engsletter.15
Sitatet bekrefter framstillingen av forholdsvis konfliktfylte forhold mellom reindriftssamene og
de bofaste, hvor sjøsamene i all hovedsak opplevde de samme problemene som
nordmennene i området mellom Vadsø og Vardø. Sitatet viser også at tamreindriften
allerede på denne tiden var veletablert, og forholdsvis omfattende. Fremstillingen synes også
å vise at Vestre Jakobselv ble betraktet som en grense for den norske bosetningen. Her kan
det vises til at Niemi skriver at flytting over elva ikke måtte skje senere enn 14 dager etter
pinse av hensyn til nordmennenes årsvekst.16 Det framgår verken hos Solem eller Niemi hva
som ble løsningen på konflikten i 1625, men Solem viser til liknende klager over
”renlappenes overgrep” på tinget i 1679, hvor ”beitesplassene for de få ren som sjølappene
hadde, blev ødelagt. I 1682 og 1683 gjentar det samme sig”.17
I Niels Knags Matricul oc Beschrifuelse ofuer Findmarchen fra 1694 finner vi andre
vitnesbyrd om tamreindrift. Her kan man lese at:
6 à 8te Wehranger Finner boer paa Fieldene imellem Finnenes oc Komag, som
wogter bøndernis oc betienternis Reen, som er vell 2000 dyr, oc faar de for huer
Reen aarlig at wogte 1 Mark dansches werdj.18
Samme sted framgår det også at bøndene ved Wadsøe tingsted holdt rein, ”de hafuer oc alle
Reendyr, som de Kiøre deris Brende av marken med, oc Fæ mosse af Fieldet”. De holdt
også ”endeel Fæ, men Lidet Faar”. Som en kuriositet kan vi merke oss at Knag fant det
påkrevd å nevne et av reindriftens viktige særtrekk i forhold til husdyrhold, nemlig at dyrene
gikk ute året rundt, hvor de ”tage dem self Føede winter oc Sommer, saa dem gifues ej
noeget, ej heller Kommer de i Huuse.” I en samtidig Joerde-Boeg og Mandtal omtales under
Vehranger Finner, seks ”reinvoktere” ved navn, hvor vi kan merke oss at Anders Toerdsen
tituleres som Field Find.19
De foregående beskrivelsene viser at Varangerhalvøya ble benyttet som beite for tamrein i
forholdsvis stor skala allerede på 1600-tallet. Hvis vi forflytter oss til 1700-tallet, kan vi gå til
perioden da Danmark-Norge og Sverige drev forhandlinger om fastsetting av en riksgrense
15

Erik Solem: Lappiske rettsstudier, Oslo 1933 s. 197. Se også Niemi: Vadsøs historie s. 187 som også viser at
klagen gjaldt brudd på den gamle kontrakten fra 1591.
16
Niemi: Vadsøs historie s. 187. Han skriver også at ”norske bosetning fram til ca. 1650 utenom Vadsøya og
Ekkerøy bare [fant sted] på Skallnes, i Vestre Jakobselv, Andersby og Sandskjær” (s. 167).
17
Solem: Lappiske rettsstudier s. 198.
18
Niels Knag: ”Matricul oc Beschrifuelse ofuer Findmarchen for Anno 1694”, i Finnmark omkring 1700,
aktstykker og oversikter, To jordebøker fra 1694 ved Martha Brock Utne, Oslo 1932 s. 22.
19
”Joerde-Boeg og Mandtall ofuer Nordmend og Finner udj Ost og – West Findmarchen Saa og Paa grentze
Finnerne for Anno 1694” i Finnmark omkring 1700, aktstykker og oversikter i To jordebøker fra 1694, ved
Martha Brock Utne, Nordnorske samlinger/Etnografisk museum, Oslo 1932 s. 33.
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mellom landene, noe som ble påstartet i 1738. Til å lede dette arbeidet fra dansknorsk side
utnevnte kong Christian 6. major Peter Schnitler. I årene Schnitler arbeidet med å kartlegge
grense- og rettsforholdene mellom Norge og Sverige, opparbeidet han seg inngående
kunnskap om forholdene i de tradisjonelle samiske områdene. Kunnskapen er nedtegnet i
hans eksaminasjonsprotokoller, som ble transkribert og publisert på 1900-tallet og som i dag
utgjør verdifulle kilder om bl.a. samisk naturbruk og rettsoppfatninger på midten av 1700tallet.20
Nordmennene i Finnmark blir av Schnitler omtalt som innvandrere fra Nordlandene, Bergens
stift og Trondhjems amt. De bodde på øyene og halvøyene langs kysten og ernærte seg av
fiske. Schnitler beskriver også ”finner” (dvs. samer) og kvener. Om samene skriver Schnitler
at det ”er at merke, at de ere de rette og ældste Indvaanere af Finmarken, og paaholdne af
deres gamle Skikke, saaledes berge de deres særdeles Klæde-Dragt, gamle Sæder og
Tungemaal”.21 Videre het det:
Privative-Norske Field-Finner holde til norderst i Finmarken paa det faste Land,
nærmest Nord-Søen; De leve af deres Reen, som føde dem med Melk, Ost og
omsider med deres kiød, som føre dem frem om Vinteren i kieredzer, og med
ders Skind klæde dem. 22
Schnitler omtaler i detaljerte ordelag reindriften på sørsiden av Varangerfjorden; i
grenseområdet mellom dagens Nesseby og Sør-Varanger kommuner. Her viser han til at det
i eldre tid hadde vært mer tamrein, mer ordnede forhold og klare grenser for bruken:
I Gamle Tider, da de Varangers og Nieidens Field-Finner vare mange og paa
Rens-dyr formuendes, have de paa begge Sider med god indbyrdes Villie og
Vennskab brugt dette Støkke Land tilfælles, at de Norske, med de Neidenske om
hinanden, have gaaet i Søer med deres Reen og Skiøtterie op til Neidens Elv; og
de Neidensfinner ligeledes gaaet i Nord til Dirge- og Garde-jaure, og brugt
Fiskerie i samme Vande.23
Beskrivelsen viser at områdene på sørsiden av Varangerfjorden, inkludert de vestlige delene
av dagens Sør-Varanger kommune, i alle fall siden begynnelsen av 1700-tallet, er nyttet av
Varangersamene. Det framgår samme sted at både de norske reindriftssamene fra Varanger
og samene i Neiden på Schnitlers tid ”ere bleven faa, og fattige paa Dyr”. Schnitler omtaler
også grenseskillet ved havet mellom Varanger- og Neidensamene, hvor det heter at:
Raamerket imellem Norske Varangers-Finner og Neidens fælles Finner i Øster
Angives at være ved Søe-Siden ad Varangersfiord Bugøe-Fiord, en Indfiord af
Varangers hoved-Fiord, imod 3 Søemile Østen for Veinæss-Fiordz Botten …
saaledes at halve Bugøefiord, nemlig den Østre Deel skulle tilhøre de fælles
20
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Neidens – og den andre halve nemlig Vestre Deel de Norske Varangers
Finner…24
Av eksaminasjonsprotokollene framgår det at forhandlerne er oppmerksomme på at
reindriftssamenes flyttinger mellom kyst og innland var en nødvendig økologisk tilpasning for
reinen:
Det er bekiendt Sag, at Field-Lapperne kan ikke andet, end maa om Sommeren
ligge Vesten for Field-Kiølen i Norsk Lappmark, og om Vinteren Østen før Kiølen i
Sverrigs Lappmark; Thi ligesom de med deres Reen ei kan begaae sig om
Vintren i Norge, formedelst at Reen-Moesen er kun liden, Skov her ikke nok
haves, og Sneen efter Regnen haardsammen-fryser, at Reen ei kan opsparke,
eller med Foeden opgrave den, at de faae deresFøde; Saa kan Reen om
Sommeren ei heller leve i Sverrig, for den heftige Heede og Mængde at U-tøyg,
hvoraf den skulde styrte; …”25
Grenseforhandlingene ledet til at det i 1751 ble oppnådd enighet om grensen mellom
Danmark-Norge og Sverige. Kunnskapen om samenes nødvendige økologiske tilpasning og
ønsket om at samekulturen skulle få leve videre i sin tradisjonelle form tross den nye
statsgrensen, gjorde at det ble inngått en tilleggsavtale til grensetraktaten, kalt lappekodisillen.26 Den stadfestet samenes rett til å krysse den nye riksgrensen, samtidig som den
slo fast at sedvanebasert bruk av landområdene skulle få fortsette. Dette ble uttrykt i
kodisillens artikkel 10 hvor det i første setning het:
Saasom Lapperne behøver begge Rigers Land, skal det efter gammel Sædvane
være dennem tilladt, Høst og Vaar, at flytte med deres Rehn-Hiorder over
Grendsen ind i det andet Rige.
Det het også at de til like med landets undersåtter, hadde rett til ”at betiene sig af Land og
Strand til Underholdning for Deres Dyr og sig selv”. Da grensen ble fastlagt i 1751, var
Finland en del av Sverige. I 1809 måtte Sverige avstå Finland til Russland og fem år senere,
i 1814, måtte Danmark avstå Norge til Sverige. Den første tiden etter disse omfattende
endringene av suverenitetsforholdene på Nordkalotten, synes ikke dette å ha hatt betydning
for reindriftssamenes bruk av områdene. Noen år etter at statsgrensen mellom Russland og
Norge ble fastlagt i 1826 ble det imidlertid innledet forhandlinger om en ny
grenseoverenskomst som skulle få dramatiske følger for samene. Det omtales nærmere i
5.2.4. Lappekodisillen er i ettertid blitt omtalt som samenes ”Magna Charta” og som et
vitnemål om høy rettskultur hos traktatlandene.27

24

Op. cit. s. 348.
Major Peter Schnitlers Grenseeksaminasjonsprotokoller 1742–1745, bind III (7. volum, Cap. II)
Kildeskriftfondet, Oslo 1985 s. 24. Det gjøres oppmerksom på at dette sitatet ikke knytter seg spesifikt til
mandatområdet.
26
Første Codicill og Tillæg til Grendse-Tractaten imellem Kongerigerne Norge og Sverrig Lapperne
betreffende, 2. oktober 1751.
27
Se Lars Ivar Hansen og Bjørnar Olsen: Samenes historie fram til 1750 s. 277 og Lars-Nila Lasko (red.):
Lappcodicillen av 1751 – var det samernas Magna Charta, Dieđut 1/1989, Kautokeino. Lappekodisillen er
inntatt i Norges Lover etter redaksjonell beslutning i 1991, jf. daværende redaktør Birger Stuevold Lassen (pers.
medd. 07.06.2007).
25

35

Grensen ble i 1751 kun oppgått fram til Golmmešoaivve-Máhtageahči lengst sør i dagens
Nesseby kommune.28 Grenseoppgangen omfattet således ikke grensen videre østover
mellom Finland og dagens Sør-Varanger kommune fram til grensen mot Russland.
Drøye to tiår etter at Schnitler gjorde sine undersøkelser, finner vi en interessant nedtegnelse
fra en annen prominent person, sorenskriver Hans Paus. Han var noe så sjeldent som en
embetsmann født og oppvokst i Finnmark. Om samene eller ”Finnerne” skriver han bl.a. at
de er landets eldste beboere, som fra ”umindelige Tider af have besadts Findmarken, og
givet den sit navn”. Når det gjaldt reindriftssamene spesielt, uttaler Paus:
Fiældfinnerne ere de rette gamle Findmarkske Landbønder, som endnu
continuere og vedblive den første og ældste levemaade, som er denne: ’De
opholde sig udi Tældte og vanke omkring paa de vilde Fiælde med deres Rheene
Hiord, som ernærer sig af den hviide mos, som vokser paa Fieldene og tiener
Finnen baade til Klæde og Føde, saa at en Fieldfinn, der eier 4 a 500 Rheen,
behøver næsten intet videre til sit ophold, og kunde ganske undvære de
herværende Handler. Thi en saadan Mand haver de genemligen 2 a 300 Simle –
eller Hunrhen til Avl, hvoraf han haver nødvendig ost og mælck, og kan slagte
ugentlig efter hans Families Størrelse 1,2 til 3 Rheen, hvoraf han ved at føre sig
alle Deele til nøtte. Kiødet tiener ham til hans fornemste Føde, og istæden for
Brød, Blodet, som han lader løbe ide udi Rheenen, naar han slagter den, ved det
han med et hiertesticker den ...’29
Paus fortsatte sin beretning med en detaljert beskrivelse av hvordan samene brukte reinen. I
likhet med Schnitler, berettet også Paus nedgangstider i reindriften på midten av 1700-tallet:
Ligesom der og for 50 aar siden fandtes mange velbeholdne Finner, der eiede
500 til 1500 Rheen, i den Stæd der nu neppe skal findes 6 Fieldfinner udi det
heele Land, som ere Eyere af 500 Rheen, men den største Deel gaaend
Staadere, som ickun ere de velbeholdne til Byrde.30
Denne utviklingen innen reindriften synes å ha fortsatt fram til begynnelsen av 1800-tallet.
Selv om reinbeiter og tilhørende rettigheter tradisjonelt ikke har blitt betraktet som arvegjenstander i norsk rett, bidrar lang tids bruk utvilsomt til å skape rett. Det kan således ha en
viss interesse å se på de slektsmessige forbindelsene mellom dagens reindriftsutøvere i
Várjjat siida, og de som er omtalt i eldre kilder. Slektskapsforholdet til samene nevnt i
manntallet fra 1694, lar seg ikke lett knytte til dagens reindriftsutøvere. Derimot kan vi ta
utgangspunkt i Hannu Ándaras eller Anders Hansen, som han het på norsk. Om han blir det
sagt at han var en mektig noaidi og en rik reineier. Selv om hans fødselsår er ukjent, må det
antas å ha vært omkring 1730. Om somrene flyttet han ut på Varangerhalvøya med sin rein.
Det finnes flere historier og legender både om hans mot og styrke, men også om hans
28
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brutalitet og list.31 Sønn av Hannu Ándaras, Ole Andersen eller Káren Ovllá (1766–1849) tok
Smuk som familienavn.32 Hannu Ándaras og Káren Ovllá er således forfedre til slekten som i
dag dominerer reindriften i Nesseby kommune. Ole Andersen er nevnt i folketellinga for
Vadsø sogn i 1801 blant ”Fieldfiner”. Han hadde sommerbeiter på Varangerhalvøya og
vinterbeiter i Polmakvann-området, som i dag er finsk territorium.33 Ole Andersen er også
omtalt av Just Qvigstad under navnet Karen Owla.34

5.2.2 Første del av 1800-tallet
På 1800-tallet var det igjen bedre tider, noe som førte til at reindriften i Varanger
ekspanderte. I ”Øst-Finnmarkens Fjeldfinne-Mandtal” for 1825 er det navngitt 34 fjellsamer. I
følge Ørnulf Vorren må de fleste av disse ha vært varangersamer,35 og han nevner også at
flere av navnene ennå (i 1951) finnes blant samene i Varanger og Enare, slik som Smuk,
Gjermundsen, Johnsen, Aslaksen, Siri, Banne og Bigga.
Fogd Cappelen oppgir i 1832 at ”Østfinmarkens fjeldfinner eiede til sammen 30 á 35 000
rensdyr”.36 Sju år senere, i 1839 oppgir Fogd Saxlund tallet mer presist til 27 800 rein i ØstFinnmark, dvs. Lebesby og Vadsø prestegjeld, hvor Karasjok ikke inngikk. Saxlund uttaler
også at ”renbyene i Østfinmarken pleiede at drage til Finland i september eller, hvis renen
ikke bevogtedes, sidst i august eller i oktober.”37 Områdene de dro til i Finland var ”Igjajavre
[Idjajávri] og ned mod Enareträsk [Anárjávri]”. Det framgår også at dette kun gjaldt reineiere
som hadde sommerbeite på nordsiden av Varangerfjorden.
Reindriften i Varanger synes å ha vært i ekspansjon på denne tiden, noe som ledet til at
samer fra Varanger også søkte beiter i Petsjenga-området, et område som tradisjonelt
tilhørte de russiskortodokse skolte- eller østsamene. Enkelte norske fjellsamefamilier flyttet
enda gjennom de østsamiske siidaene og fant beiter lenger øst. Flokkene til disse samene
kan samlet ha vært på om lag 10 000 rein. I følge tradisjonen skal Hans Andreas Johnson,
31
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også kalt Čeavan Áddjá, som skal ha vært en av de rikeste reineierne rundt 1820, alene ha
eid 8000 rein.38 Han skal ha flyttet inn i Russland med sine rein da det ikke var beiter nok for
flokken på norsk side. Denne flyttingen må ha blitt betraktet som en dramatisk ekspansjon
østover, både av østsamene og av russiske myndigheter, og den skjedde neppe uten
konflikter. Etter grenseoppgangen mellom Norge og Russland i 1826 hadde ti
fjellsamefamilier ennå sommerbeite på Fiskerhalvøya eller ved kysten innenfor denne.39
Noe senere omtales Banne som den dominerende reindriftsfamilien i Varanger. Geologen B.
M. Keilhau besøkte i 1827 Peder Nilsen Banne(r) og skriver etter møtet at Banne er ØstFinnmarks rikeste reineier.40 Keilhau gir også en detaljert beskrivelse av beiteområdene med
stedsnavn som er lett gjenkjennelig i dag og som viser hvor Banne holdt til med sin reinflokk.
I følge Kailhau nyttet Banne Varangerhalvøya som reinbeite om sommeren. Om den nordlige
trakten av halvøya, hvor han møtte Banne, skriver han:
Den er fuld av större og mindre Söer, og har i Dalene gode Græsgange for
Reenhjordene. Årddo-javre er iblandt Söerne en av de störste; … En liden, rund
Söe kaldes Nasste-javre, hvilket betyder Stjerne-Söen. En anden i samme Trakt
er Gorre-javre, hvori der fremspringer en liden grön Odde med et Reengjærde, d.
e. en Indhegning, hvori Simlerne inddrives for at malkes. Eieren af dette Gjærde
var Öst-Finmarkens rigeste Fin, Peder Banner, der efter forskjellige Angivelser
skal besidde 6 til 10,000 Reen Han benytter det nogle Dage aarligen under sin
Omvandring paa Varangernæsset, hvor han tilbringer Sommeren. Om vinteren
opholder denne Fin sig i Traktene mellom Varanger og Enare-Söen i russisk
Lapland.41
Dyretallet ble også bekreftet av presten og språkforskeren Nils Stockfleth som besøkte
Banne i 1828 og anslo flokken hans til 8000 dyr.42 At reindriften i Varanger ekspanderte i
første halvdel av 1800-tallet framgår også av Cappelens og Ekstrøms beretning fra 1834,
hvor det anføres det at:
Lapperne i Østfinmarken [havde] i den senere Tid … ophørt med at passe sine
Rensdyr om Sommeren, samt at den norske Lappealmue med sine mer end
fordum talrige Renhjorder under de sisdste 20–30 Aar havde tængt alt mer og
mer frem over den største Del af Enare Kapelsogn til før ubesøgte Trakter og
derved forvoldt Skade.43
Reintallet i Øst-Finnmark holdt seg stabilt høyt utover 1840-tallet. Av folketellingen fra 1845
framgår det at det i Øst-Finnmark, dvs. i Lebesby og Vadsø prestegjeld, var det 209
38
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”flyttlapper” som samlet eide 27 800 rein. Av disse var 93 personer hjemmehørende i Vadsø
prestegjeld,44 som den gang omfattet dagens Nesseby og Sør-Varanger kommuner.
Av betydelige reindriftsslekter som brukte Varangerhalvøya som sommerbeiter på midten av
1800-tallet nevnes også Eikjok eller Aikio, Stal, Tomma, Margit og Simma. Gjennom
ekteskap ble sønnene til Ander Andersson Eikjok (1763–1832) gift med døtrene til Aslak
Iversen Stall (Banne) (1806–1876), noe som skapte en dominerende reindriftskonstellasjon i
Varanger på slutten av 1800-tallet.45 Anders Olsen Smuk (1789–1865), sønn av Káren Ovllá,
hadde opprinnelig hatt sine vinterbeiter, slik hans far, ved Polmakvann. I følge tradisjonen ble
han og hans sønner Peder, Ole og Anders presset mot Neiden av de voksende Banne, Stall
og Tomma-slektene.46

5.2.3 Varangersamenes beitebruk omkring 1850

Figur 11: Kart over Varanger- (og Polmak-) samenes flyttemønster før grensen ble stengt i 1852
© Aage Solbakk (gjengitt fra www.varnjarga.com etter avtale med Solbakk).
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Omkring 1850 var beitemønsteret til samene i dagens Nesseby kommune fortsatt slik det
hadde vært siden slutten av 1600-tallet, med sommerbeiting på Varangerhalvøya og
vinterbeiting dels i Finland, i dagens Enare og Utsjok-kommuner; nærmere bestemt i
områdene mellom Polmakvann, Čeavetjávri (Sevettijärvi) og Idjajávri (Ijavre), og dels i
dagens Nesseby og Sør-Varanger kommuner, se kart nedenfor. Antall rein i Øst-Finnmark
(Karasjok ikke medtatt), ble da anslått til 30 000,47 noe som viser at det hadde vært ganske
stabilt reintall de siste 20 årene.48
Den 11. september 1852 avholdt kommisjonen møte på Polmak tingsted med fjellfinnlensmann Nils Johnsen til stede som tolk. Der møtte 21 år gamle Peer Andersen på vegne av sin
far Anders Olsen Smuk (1789–1865). I kommisjonens protokoll kan en lese at han berettet at
familien hadde 600 reinsdyr, og at dyrene hadde vinterbeite på finsk grunn fem mil østenfor
Ijavre.49 Joseph Josephsen Simma (1785–1856), som dagen før hadde avgitt forklaring
gjennom sin 25 år gamle sønn Aslak, hadde også 600 rein.50 Også de hadde vinterbeiter øst
for Ijavre i Finland, én til to mil øst for Smuk og tre mil fra den norske grensen. Simma trodde
ikke man kunne klare seg mer enn en vinter på norsk grunn, ”da Mosen er borte og der er
forlidte Skov”. I kommisjonens protokoll kan man også lese at ”Fjeldfinnlensmannen” ikke
anså de oppgaver, som de avhørte fjellsamene hadde oppgitt om reintall for pålitelig, og at
han ”formener at Antallet af Dyrene er større end opgivet, hvilket isærdeleshed gjælder om
de rigeste Fjeldfinner.”
Om lag to måneder senere hadde kommisjonen møte på handelsstedet Nyborg. Den 4.
desember møtte ”Fieldfin” Anders Andersen Smuk (1822–1893) for å svare på
kommisjonens spørsmål.51 Anders var bror av Peer Andersen og sønn av Anders Olsen
Smuk. Han forklarte at han var klar over de forbud som ble iverksatt på grunn av
grensesperringa mellom Norge og Finland. Han oppgav at han hadde i alt 250 rein. De
hadde vinterbeite på finsk område øst for Neidenelva – to til tre mil over grensa. De pleide å
flytte over grensen omkring advent og tilbake igjen etter Maria Bebudelsesdag (ca. 25.
mars). På spørsmål om han trodde man kunne berge seg uten å få lov til å benytte beitene i
Finland, svarte han benektende. Siden han ikke fikk dra over til Finland skulle han holde sine
rein øst for Kjøfjorden. På spørsmål om han kunne tenke seg å bli sjøsame, svarte Smuk at
han ikke hadde tatt noen bestemmelse om å endre næringsvei. Kommisjonens formann
formante han omstendelig å tenke på det, noe han lovet.52 Videre sa Smuk seg enig i
forslaget om å spare vinterbeitene på sørsiden av Varangerfjorden slik at de ikke skulle
benyttes til reinbeite i tiden fra 15. mai til Helgemesse (første søndag i november). 53 Han var
også enig i at de som gjorde det skulle bøtelegges.
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5.2.4 Grensestegningen i 1852
Grensekonvensjonen mellom Norge og Russland, som ble undertegnet i St. Petersburg 14.
mai 1826 og ratifisert av den norske og den russiske regjering henholdsvis 27. mai og 19.
juni 1826,54 utgjorde det første bruddet på prinsippet om reindriftssamenes rett til å flytte med
sine dyr mellom innland og kyst uavhengig av landegrensene.55 Grensestrekningen mellom
Norge og Finland, som i 1809 ble et storfyrstedømme under Russland, var ikke omhandlet av
nevnte konvensjon. Forhandlingene om en ny eller utvidet lappekodisill for denne
grensestrekningen startet i 1832. Det ble gjort flere forsøk på å forhandle fram en ny slik
avtale uten at det førte fram.56
Selv om skylden tidvis er blitt lagt på de ”norske” samene som angivelig beitet langt utover
sine områder, var det nok de storpolitiske hendelser i Europa og det dårlige forholdet mellom
tsar Nikolaj 1. av Russland og kong Carl Johan av Sverige som hindret forhandlingene i å
føre fram. Dette skulle få dramatiske konsekvenser for reindriftssamene som hadde behov
for å krysse grensen mellom Norge og Finland med sine reinflokker. I 1852 var landene, som
vi har sett, ennå ikke kommet til noen avtale. I avslutningsfasen ble det reelt sett gjort lite fra
norsksvensk side for å hevde reindriftssamenes rettigheter, heller det motsatte, skriver
Steinar Pedersen.57 Da man fra svensknorsk side unnlot å etterkomme det finskrussiske
kravet om fiskeadgang i fjordene for innlandsbefolkningen, som gjenytelse for at
reindriftssamene skulle få nytte sine beiter på finsk side av grensen, bidro det til at
forhandlingene strandet.58 I det senere utkastet til en reinbeitelov for å minske de uheldige
følgene av grensestegningen, kan en lese dette:
I en Note af 10de Juli 1852 fra Den russiske Legasjon i Stockholm til hans
Ekcellence Udenrigsministeren erklæredes definitivt, at den finlandske Grændse
vilde blive afspærret for de norske Lapper fra 15de September samme Aar, og
herved blev det igjennom Aarhundreder bestaaende Forhold, hvorefter de
nomadiske Lapper (Flytlapperne eller Fieldfinnerne) i Nabolandene havde
benyttet begge Rigers Grund, og efter hvilket hele deres Oeconomi og Levevis
var indrettet, paa een Gang afbrudt.59
Reindriftssamene i Varanger mistet dermed en svært betydelig del av sine vinterbeiteområder.
Kommisjonen som ble nedsatt 29. juli 1852 ”i anledning af den stedfundne Spærring af
Grænsen” og ledet av amtmann Harris, foreslo å verne om de begrensede vinterbeitene som
var igjen på sørsiden av Varanger. Forslaget ble fremmet gjennom O. No 42 (1853), og den
7. september 1854 ble det vedtatt en reindriftslov, for øvrig landets aller første reindriftslov,
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som forbød helårsbeiting på sørsiden av Varangerfjorden.60 Samtlige reineiere ble nå pålagt
å føre sine rein på sommerbeite på Varangerhalvøya. Av samme lov § 4 gikk det også fram
at ”Norske Undersaater, der lade sine Reensdyr bete på russisk-finlands Territorium, ansees
med Bøder …”.
Grensestengningen rammet reindriftssamene i Varanger (og Neiden) hardt, kanskje hardere
enn noe andre samiske reindriftssamfunn. For i motsetning til i Kautokeino og Karasjokområdene, hvor man til en viss grad tok hensyn til sammenhengen mellom vinter- og
sommerbeiter under grensedragningen, ble grensen sør for Varangerfjorden trukket tvers
gjennom varangersamenes flyttveier mellom sommer- og vinterbeitene, og likeledes gjennom
siidaen til østsamene i Neiden.61 Steinar Wikan viser at grenseavtalen egentlig tilsiktet at
grensen skulle følge siidagrensen til østsamene i Neiden, noe som innebar at den skulle fra
grensemerket på Golmmešoaivve-Máhtageahči og sørover mot Enaresjøen for så å ende
opp øverst i Pasvik. Dette skjedde ikke i praksis da grensedragningen i marka langt på vei
berodde på tilfeldigheter, hvor en av historiene sier at grensekommisjonen måtte til Neiden
for å proviantere, og at de da for enkelthets skyld samtidig merket riksgrensen.62
Av forarbeidene til reinbeiteloven som ble vedtatt i 1854 framgår det tydelig at situasjonen
var kritisk for reindriftssamene. Her het det:
Østfinmarkes Flytlapper have udtalt dyb Beklagelse over, at det i Fremtiden bliver
dem formennt at benytte russisk-finlandsk Territorium for deres Reenhjorde. De
have intet haab om samtlige og med det nærværende Antal Reensdyr i en
længere Fremtid at kunne underholde sig paa norsk Grund Alene. Til at opgive
Nomadelivet kunde de ikke beqvemme sig.63
Grensestengningen medførte at reindriftssamene ble fratatt viktige vinterbeiteområder.
Fortsatt flytting over grensen til de tradisjonelle vinterbeitene ved Čeavetjávri og Idjajávri i
Finland ble nå straffet med bøter fra norsk side og konfiskering av reinflokker fra finsk side.
Reindriftssamer som gjennom tidene hadde flyttet med sine dyr over denne grensen, måtte
nå finne andre løsninger.
Wikan omtaler også betydningen som grensesperringen og den etterfølgende loven som
forbød reinbeiting i Sør-Varanger om sommeren, fikk for den mindre gruppen av fjellsamene
som holdt til i Sør-Varanger på helårsbasis hvor det heter at noen ga opp reindriften og ble
bofaste sjøsamer, mens andre dro til Russland og fortsatte den tradisjonelle reindriften der.
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”Andre igjen slo seg sammen med varangersamene og flyttet med reinene sine til
Varangerhalvøya om sommeren.64
Hvis vi igjen kaster et blikk på en av forfedrene til dagens reindriftsutøvere i Nesseby kommune, Anders Andersen Smuk (1822–1893), så har vi sett at han i 1852 oppga at han hadde
250 rein til kommisjonen nedsatt ”i anledning af den stedfundne Spærring af Grænsen
mellem Norge og Finland”. Utviklingen ledet til at han ble utarmet som reineier og mistet sin
flokk. 65 Det er naturlig å anta at dette var en følge av grensestengningen og konkurransen
om vinterbeitene etter denne. Hans barnebarn, Anders Andersen Smuk (Máre- eller MárrosÁnde) (1881–1959), som var født på fjellet i Sør-Varanger, skulle imidlertid gjennom inngifte i
en reindriftsfamilie i Nesseby; Margit-familien, bli den dominerende reineieren i Varanger på
midten av 1900-tallet.66 I Sør-Varanger ble det gjenværende grenen av Smuk-slekten
utarmet som reindriftssamer.67

5.2.5 Beitene i Pasvik blir en kompensasjon for tapte beiter i Finland
Om lag fire år etter at grensestegningen trådte i kraft, den 28. juni 1856, sendte fogden i
Tanens fogderi, Fr. Norgren, en Indberetning om Grænseforholdene inden Distriktet til
Finnmarkens Amt. Innberetningen, som i sin helhet er inntatt i innstillingen til
Lappekommisjonen av 1997 (s. 66–69) er interessant da den viser at beitene i Pasvik ennå
ikke var tatt i bruk i særlig grad i 1856, samtidig som fogden oppfordret til at det burde skje.
Innledningsvis skriver Norgren at:
Fjeldfinnerne i Østfinmarken fortsatte med deres gamle Besværing over, at
Betesmarkene ere aldeles utilstrekkelige for det Antal Reensdyr, som nu haves,
og haaber ufordulgt, at Staten skal hitte paa en eller anden Udvei fro at afhjælpe
Grændsespærringens Onder. De sige, at Reenene blive saa magre, at Kjødet
ikke lengere er værdt at spise og at Dyrene ikke længere ere vel skikkede til
Færdesel.68
Fogden bekreftet at fremstillingen var riktig, men var ikke sikker på om den alene skyldes
grensestegningen da de ”to sidste Vintre have været ... ugundstige for Betingen”.
Fogdens innberetning viser at beitemarkene i Pasvik ennå ikke var tatt i bruk av
varangersamene hvis vi ser bort fra to ”Fjeldfinner” med 1600 rein. I innberetningen påpekte
fogden at forhandlinger på tinget i Polmak og andre opplysninger hadde sannsynliggjort at:
… der gives ubenyttede Betesmarker indenfor Østfinmarkens eget Omraade, der
antages at yde tilstrækkelig Underholdning gjennem et længere Tidsrum for et
stort Antal Renhjorde, ser jeg ingen Grund til at mistvivle om en Løsning af
Spørgsmaalet, der ikke alene fritager Staten for direkte Opofrelser, sigtende til at
bevæge Fjeldfinnerne til at ombytte Næringsvei, hvorom der efter min Formening
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aldeles ikke for Tiden bør være Tale, men ogsaa sikrer disses fremtidige
Existence.69
De ubenyttede beitemarkene fogd Norgren siktet til var Pasvik, hvor han viste til at det på tinget
i Polmak var blitt uttalt at:
Pasvigskoven indeholder gode Betesmarker, som hidtil ikke have været tagne
videre i Brug, tildels paa Grund af deres store Afstand fra det Strøg, hvor
Fjeldfinnerne helst ønske at opholde sig for at være Havet og de beboende Egne
saa nær som muligt.70
De av Øst-Finnmarks reindriftssamer som holdt til fra ”Varangerbunden indtil Pasvikskovens
yderste Rand” og som utgjorde hele ”13 Byer [siidaer] med til sammen 22 890 Reen”, (noe
som ifølge fogden var 2/3 av hele Øst-Finnmarks reinbestand) behøvde ved en slik
bruksendring ”ikke at foretage betydelige Dislokationer”.
Bruk av vinterbeitene i Pasvik ble dermed et alternativ for samene i Varanger.
Varangersamene drev nå flokkene helt ned til det sydligste området i Pasvikdalen, som
karakteristisk nok ble kalt Rádjemohkki; Grensekroken, da området hadde grense mot
Finland i vest og Russland i øst. Steinar Wikan skriver at grensesperringen førte til at
varangersamene etter 185271 flyttet med store flokker, opptil 25 000–30 000 dyr innover
Neiden og Pasvik: ”Noen oppholdt seg i nærheten av Neiden, mens andre dro mot Sameti
eller aller innerst i Pasvik som de kalte Ragjemokke (=Grensekroken).”
Til tross for den strenge ordlyden i grensekonvensjonen artikkel 8, jf. note 55, synes forbudet
mot å bruke finske beitemarker å ha blitt praktisert strengere enn forbudet mot fortsatt beiting
i Russland.72 Finsk grensebevoktning fram til århundreskiftet var likevel ikke strengere enn at
samene ennå stedvis kunne krysse grensen til Finland for kortere opphold.73 I følge
reindriftsinspektør Nissen bidro dette til at flyttingen til Øvre Pasvik ”både er meget kortere og
meget bekvemmere”.74
Selv om reindriftssamene i Varanger tok i bruk beitene i Pasvik, gikk reindriften i Varanger
tilbake i siste halvdel av 1800-tallet. Aage Solbakk skriver at den fikk katastrofale følger for
enkelte reindriftsslekter.75 Foruten å miste beiteland, tilsa finsk regelverk at ti prosent av
flokker som forvillet seg over grensen, kunne konfiskeres. Det fortelles at mange forsynte
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seg av ”løsrein” på finsk side. Angivelig ble det i perioden 1869–1900 konfiskert 850 rein fra
norske statsborgere i Utsjok og 1603 i Enare.76

Figur 12: Kart over Varanger- (og Polmak-) samenes flyttemønster etter at grensen ble stengt i
1852. Vinterbeitene omkring Idjajávre og Sevettijärve kunne ikke lenger nyttes, og
varangersamene søkte i stedet til Pasvik. © Aage Solbakk (gjengitt fra www.varnjarga.com etter
avtale med Solbakk).

Det er imidlertid noe varierende oppfatning i litterære kilder om virkningen av grensestegningen. Øystein Nilsen skriver at varangerflokken fortsatte å vokse etter stengningen, og
at den nådde en topp på rundt 30 000 dyr i 1880 som naturen selv regulerte: ”På 1890-tallet
oppstod det en krise som reduserte reintallet til et minimum.”77 Som vi alt har sett innberettet
fogd Norgren til Finmarkens amt at varangersamene i 1856 hadde 22 890 rein, noe som var
2/3 av hele Øst-Finnmarks reinbestand. Ørnulf Vorren viser til at Friis 10 år senere oppgir
reintallet til 15 534. Selv om man kan diskutere utviklingen de første tiårene etter
grensestegningen, synliggjør pålitelige anslag at reintallet i Varanger ved århundreskiftet ikke
utgjorde mer enn drøyt 10 000 rein fordelt på to flokker eller siidaer.78 Dette viser at reintallet
var mer enn halvert i løpet av de siste femti år. A. B. Wessel gir en levende skildring av
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forholdene som varangersamene drev sine rein under i denne perioden. Først beskriver han
driftsmønsteret:
Her ved Vaggetem paa fjeldene paa den norske side af sjøen og de omliggende
trakter er det netop, at … Varangerfjeldfinner, hvoraf de fleste skatter til Polmak,
tilbringer vinteren, flyttende fra sted til sted med sine hjorder på tilsammen ca.
15000 ren eller mer. Paa en dag i november maaned, eftersom snøen kommer
tidligere eller senere, slippes renflokken, der sommeren igjennom har været
spredt udover hele Varangerhaløen, samlet gjennem det gjærde, der siden
186079 har været opført over Varangereidet (mellem Varangerfjord og Tanafjord).
Derfra begiver de sig langs sydsiden af fjorden på fjeldene henimod Bugøfjord for
derfra at trække indover landet henimod øvre Pasvigdal.80
Deretter beskriver Wessel de vanskelige forholdene vis á vis finske myndigheter:
Men under denne flytting har de et meget snevert rum at bevæge sig paa, de er
tvungne til at færdes langs den finske grændse og i stor nærhed af denne. Det
gjælder da for de arme fjeldfinner at passe sine dyr paa det omhyggeligste, at de
ikke skal forvilde sig ind paa Finlands omraade; thi her gjælder ingen toleranse;
lensmanden i Enare passer paa som en smed og konfiskerer saa mange ren som
mulig, deraf har han selv fortjeneste. Af de beslaglagte ren blir dog blot en
tiendedel solgt ved auktion, resten jages tilbage over grændsen. Paatræffes de
samme ren atter indenfor Findlands grændse, blir de paany beslaglagt og
reduceret med en tiendedel. Paa den maade taber de norske fjeldfinner
aarligaars hundreder, ja undertiden over tusin ren.81
Også Reinbeite- eller Furuskogkomiteen av 1901,82 omtaler Varanger-samenes reindrift i
Pasvik. Komiteen uttaler:
I sydvaranger distrikt er det forholdsvis lidet antal af de der om viteren beitende
ren, der hører hjemme i Sydvaranger. Hovedmængeden eller ca. 10.000 ren
hører hjemme i Næsseby herred, hvor sammes eiere er skatteskrevne, og hvor
renerne beiter fra 30te april til 1ste november på Varangernæs …83
Det framgår også at flokkene ikke var skilt i mindre flokker eller siidaer, men derimot samlet i
to store vinterflokker på henholdsvis 3000 og 7000 rein. Videre het det at de først stoppet på
Diergeduottar:
Etter nogen tids ophold der drog saa begge flokkene over Neiden inn paa
vinterbeitesmarkene. Den mindre flok drog til de nordligste beitesmarker indtil
Satmekjavre [Sámetjávri], medens den større flok drog sydover og beitede paa
strækningen mellem den finske grænse og Pasvigelven.84
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Figur 13: Utsnitt av kart over Finmarkens renbyer (siidaer) 1911–1912,
Kartet er utarbeidet av reindriftsinspektør Kristian Nissen. Rød sirkel: Kalvingstiden 1911,
grønn sirkel: Sommeren 1911, gul sirkel: Springtiden 1911, rød sirkel: Nyttår 1912, blå sirkel:
April 1912. Varangerflokken utgjør de store sirklene vest for den stiplede linjen mellom
”Næsseby” og ”Sydvaranger”. Vi kan merke oss at kalvingsområdene varierer en del fra både
Vorrens beskrivelse (se punkt 5.2.7) og dagens bruk.
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Den samme delingen i ”vinterbyer” ble omtalt av reindriftsinspektør Kristian Nissen i hans
rapport om Rendrift i Pasviktraktene fra 1919, hvor han viser til at lensmannen i Nesseby
oppgav at det i 1912 lå en flokk anslått til 5600 dyr i Vaggetem ledet av Aslak Persen Margit
(Márgget Asllat) og en annen med om lag 4400 dyr ved Sámetjávri ledet av Ole Olsen Siri, 85
(se kart nedenfor).
År med vanskelige beiteforhold, og tap som følge av konfiskering av rein som kom over på
finsk side, skapte problemer for varangersamene. Inspektør Nissen beretter blant annet om
store tap som følge av at reinen trakk over til Finland vinteren 1903, da det var ”overmåte
vanskelige beiteforhold.” Han skriver også, som alt nevnt, at varangersamene tidvis hadde
flyttet over finsk område for å komme til beitene øverst i Pasvik da dette både var meget
kortere og mer bekvemt.86 Strengere grensevokting umuliggjorde dette, noe som gjorde
beitene i Pasvik mindre attraktive. De vedvarende tapene på grunn av den finske
konfiskeringen, og dermed manglende mulighet til å flytte korteste veg til Øvre Pasvik, skulle
på sikt bli en av hovedårsakene til at varangersamenes beiter i Pasvik ble oppgitt.
Reinflokken til varangersamene fortsatte å minske i perioden 1912 til 1919. Etter en muntlig
meddelelse fra reineier Ole Larsen Oksehode til reindriftsinspektør Nissen i 1919, skriver
Nissen at
… den samlede renbestand, som nu er mindsket til 6 á 7 tusen dyr, sidste vinter
fordelt saaldes at en større flok paa 4000 á 4500 i februar flyttet saalangt sydover
som til trakten ved Satmekjavrre. Hovedmand for bevoktningen av denne var
Anders Andersen Smuk.
Den anden flok paa 2000 á 2500 dyr med Aslak Persen Margit som hovedmand
blev liggende hele vinteren igjennem paa Dirgeduoddar, d.v.s. fjeldvidderne i
grensetrakten mellom Nesseby og Sydvaranger eller som Wessel uttrykte det,
fjeldet henimor Bugøfjord.87
Sammenliknet med situasjonen i 1912 ser vi nå at Ole Olsen Siri ikke lenger er siidaleder, og
at Aslak Persen Margits svigersønn Anders Andersen Smuk (Márros-Ánde) var blitt leder av
den største vintersiidaen i Varangerflokken. Vi ser også at Pasvik (Satmekjavrre/ Sámetjávre) kun ble brukt av siidaen ledet av Smuk, mens Persen Margits siida, som tidligere flyttet
helt opp til Vaggetem, nå lå vinteren igjennom på Diergeduottar (Diergividda) i Nesseby
kommune. Det var for øvrig på denne tiden Anders Andersen Smuk, som hadde sin bopel i
Munkelv i Sør-Varanger kommune, og som Øystein Nilsen omtaler som ”uhcci ja garas” (liten
og hard), var i startfasen av oppbyggingen av flokken som hans etterkommere,
Smukfamiliene, lever godt av i dag.88
Finsk innvandring til Sør-Varanger med etablering av gårdsreindrift, dvs. at man holdt et
mindre antall rein for transport og egen forskyning av kjøtt, bidro til å vanskeliggjøre
situasjonen for reindriftssamene fra Nesseby herred. Øvre Pasvik, dvs. Vaggetem og
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Rádjemohkki, ble ikke lenger brukt av disse i 1919. I følge samme Ole Oksehode, ble
Rádjemohkki siste gang brukt av varangersamene åtte år tidligere, altså i 1911. Om dette
skriver Nissen:
Som grund til at der ikke længer flyttes helt syd i Ragjemokke anførte Ole
Okseholde at beitene der er saa haardt medtat av ren tilhørende Enarelapper og
kvenerne paa russisk side av Pasvikelven, at det ikke længer lønner sig at flytte
dit og det saa meget mer som flyttingen er lang og besværlig naar man skal søke
at holde sig helt på norsk grund.89
Nissen hadde ikke anledning til ved selvsyn å kontrollere dette, og han kommenterer derfor
Oksehodes anførsel med å skrive at begrunnelsen får stå for det den er verd; ”den er
maaske helt riktig”. Han skriver imidlertid at det var ”dog sikkert nok” at det fra ”vaar til høst
foregaar ”beitning og traak i stor utstrekning av ren tilhørende finske og russiske
undersotter”.90 I fortsettelsen beskriver Nissen denne reindriften fra Enare, som han omtaler
som ulovlig. Han viser samtidig til at reineierne fra Enare ofte fikk hjelp og støtte fra norske
fastboende i Sydvaranger, ”som eier ren, og mot gjeldende bestemmelser lar dem beite i
Sydvaranger ogsaa om sommeren …”. Her viser Nissen bl.a. annet til samtaler med
gårdbruker Erik Kalliainen, ”som selv er den største reneier i Langfjorddalen. Han har mellem
100 og 300 ren”.91
I rapporten fra 1919 gir reindriftsinspektør Nissen et godt innblikk i problemene reindriftssamene fra Varanger hadde på vinterbeitene i første del av 1900-tallet. Problemene knyttet
seg ikke bare til finsk konfiskering av rein og vanskelig adkomst til Øvre Pasvik, men også til
konkurranse fra gårdsreindriften som var etablert i Sør-Varanger, jf. Nissens henvisning til
Kalliainen. For mer informasjon om de fastboendes reindrift vises det til Steinar Wikan.92
Som alt nevnt var det på denne tiden heller ikke uvanlig at reinen trakk over på russisk side
under beiting i Øvre Pasvik. I en beretning fra lensmannen i Sør-Varanger fra 1903, gjengitt
av Nissen, fortelles det at ”norske fjeldfinners rensdyr havde været over paa russisk
territorium i noksaa stort antal vinteren 1902/03, og at dette af de russiske opsiderne var
indberettet til den russiske skogbetjent i Salmijærvi.”93 Årsaken til dette skulle blant annet
være perioder med vekslende tøvær og kulde som bevirket til at mosemarkene ble dekt av
is, som igjen gjorde det vanskelig å holde reinen samlet. I slike situasjoner var faren for at
ulven herjet i flokken også stor.94 Lensmannen berettet også om ”fjeldfin” Aslak Smuk, som
hadde slått opp sitt telt på russisk side, hvor han tok brensel og ”havde rensdyrene et par
ukers tid”. Denne Aslak Smuk var sannsynligvis Aslak Andersen Smuk (1859–1912), bror av
Anders Andersen Smuk (f. 1851). Lensmannen skal ha gjort Smuk oppmerksom på hva han
risikerte ved ”den slags dispositioner udenfor landets grænser”.95
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Reindriftsinspektør Nissen hadde også opplysninger fra annet hold. Kvenen Pekka
Tervaniemi, som var inspektørens skysskar, kunne fortelle at Varanger-fjellfinner helt fram til
første verdenskrig hadde brukt beitene på Galggeoaivve en del av vinteren. Fjellpartiet ligger
vis á vis Vaggetem på russisk side av grensen. De russiske samene og andre beboere i
området reagerte ikke på dette. De fikk litt kjøtt og annet fra de norske fjellsamene og klaget
derfor ikke til myndighetene. Nissen påpekte imidlertid at de Varanger-fjellfinner han senere
snakket med, på det mest bestemte benektet dette. Unntaket var en overmåte vanskelig
vinter en del år tilbake.

5.2.6 Varangersamenes beitebruk i Pasvik opphører
I rapporten fra 1919 beskriver inspektør Nissen hvem som utøvde reindrift i Pasvik. Den var
både ”norske undersaatter av norsk, kvensk og lappisk nationalitet; herunder ogsaa regnet
Neidenskolter og forannevede Varangerfjeldfinner.”96 I forhold til de sistnevnte påpekte
Nissen at deres reindrift foregikk med et reintall som er mange ganger så stort som de
fastboendes, men at de ikke alltid kom med hele flokken inn i Pasviktraktene. Og den tid
varangerflokkene oppholder seg her, fortsatte Nissen, ”indskrænker sig ofte til et par
maaneder eller mindre. ... Adgang til Pasviktrakterne er dog helt nødvendig for disse
fjeldfinner, som ikke andetsteds har brukbare vinterbeitesmarker av tilstrækkelig vidde”.
Som vi alt har sett av Nissens beretning, var den økende gårdsreindriften i Sør-Varanger på
dette tidspunktet blitt et problem for varangersamene. Dette var også Reinbeite- eller
Finnmarkskommisjonen av 1909 oppmerksomme på. I kommisjonens innstilling til
reindriftslov som ble lagt fram av kommisjonen i 1910,97 var synspunktet at fjellsamene som
skulle leve av reindriften måtte ha ”fortrinnsrett til reindrift ovenfor de fastboende”.98
Kommisjonen uttalte seg sterkt kritisk til at de fastboendes gårdsreindrift hadde ekspandert
ukontrollert en rekke plasser i Sør-Varanger herred: ”Sydvarangers fastboende har derfor
forlængst og uden tillatelse og uten nogen hjemmel begyndt med renavl i herredet”.99
Kommisjonen er også kritisk til at Sør-Varanger ble brukt ”ulovlig” til sommerbeite av
fjellsamene.
De lokale myndighetene i Sør-Varanger støttet derimot de fastboendes rett til å holde rein.
Herredsstyret framholdt her at den såkalte gårdsreindrifta var nødvendig for de fastboende
som supplement til jordbruk og fiske. Standpunktet fikk etter hvert støtte av amtmannen som
også ønsket å verne og videreutvikle de fastboendes reindrift.100 Derfor ble det anbefalt
fortsatt gårdsreindrift med ca. 15 rein pr. gårdsbruk med bakgrunn i bl.a. et behov for
kjørerein. Dette utgjorde den gang om lag 300 dyr totalt.
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Fra 1910 og utover ble det etablert flere tamreinlag i Sør-Varanger. Da Sør-Varanger ligger
utenfor mandatområdet, gås det ikke nærmere inn på dette, men vises til Niemi og Wikan. 101
Østsamenes reindrift, hvor ”skolteflokken” etter hvert ble overtatt av et av tamreinlagene, er
også en del av bildet. Også her kan det vises til de samme fremstillingene av Niemi og
Wikan.
I mellomkrigsårene økte de fastboendes reindrift betydelig. I 1928 opplyste lensmannen i
Sør-Varanger at de fastboende hadde hele 6200 dyr på helårsbeite i herredet.
Varangersamene brukte imidlertid fortsatt sine vinterbeiter i Sør-Varanger, men flokken
deres utgjorde ikke mer en ca. 6000 dyr. I et promemoria i Landbruksdepartementet fra
1929, het det at:
Det er for øvrig grunn til å anta at der på vinterstid er flere rein i SørVaranger enn
de 6.200 som lensmannen opgir i sin skrivelse til fylkesmannen av 28. juli 1928.
Der beiter om sommeren på Varangerhalvøen ca. 6000 dyr som tilhører fjellfinner
i Nesseby og Nord Varanger, samt Anders Andersen Smuk fra Sør Varanger. Det
er sannsynlig at en vesentlig del av disse dyr beiter i Syd Varanger om vinteren
som tillegg til de av lensmannen der oppgitte 6200 dyr.102
På 1930-tallet opphørte varangersamenes bruk av områdene i Pasvik. Gjennomgangen
foran viser at det kan være flere årsaker til det slik som økende reinbeitebruk fra de
fastboende, etablering av tamreinlag og vanskeligere flytting til Pasvik som følge av streng
grensebevoktning mot Finland.103 Nye beitebestemmelser som ble fastsatt i reindriftsloven av
1933 kan også ha betydning.104 Da Pasvik og Sør-Varanger kommune ligger utenfor
mandatet for denne undersøkelsen, er det imidlertid ikke brukt tid på å undersøke dette
nærmere.

5.2.7 Beitebruk etter andre verdenskrig – Vorrens beskrivelser
I 1940 rammet en ny stormaktsbetinget konflikt Sameland med stor tyngde. Det var andre
verdenskrig. I likhet med annen virksomhet i det okkuperte Finnmark, ble Varangerreindriften hardt rammet av krigen. Varangerområdet var oppmarsjområde for de tyske
soldatene som skulle til Litsa-fronten, og det var mangel på kjøtt. Reinen ble dermed et yndet
bytte for både tjuvjakt og rekvisisjoner fra Wehrmacht. Ved krigens slutt besto
Varangerflokken av kun av de dyrene som var blitt gjemt bort på fjellet, angivelig om lag
1800 i tallet.105
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Inntil krigen hadde reindriften vært fordelt på flere slekter innen Varangersiidaen. I siste
halvdel av 1900-tallet skulle derimot Anders A. Smuk og hans etterkommere bli så godt som
enerådende i reindriften i Nesseby kommune,106 hvor to av hans sønner; Aslak Benjamin
Smuk og Petter Oluf Smuk videreførte driften.
Ørnulf Vorren gjorde en omfattende studie av det han kalte Finnmarksamenes nomadisme
hvor han beskriver beitebruken og flyttemønsteret for en stor del av Finnmarks reindriftssamer i perioden 1953 t.o.m. 1957.107 Her omtaler han Reinbeitedistrikt 6 Varangerneset
eller Varjág-sii’da, hvor det gis en detaljert beskrivelse av flyttemønster og beitebruk.
Vårflyttingen tok sitt utgangspunkt fra Bægasamskáidde sør for Varangerfjorden, fortsatte
derfra til Vesterelva, videre ut på Selsnjárga (Sælsnes) og Angsnes. Herfra flyttet man
vestover fram til Vesterelvas munning for deretter å gå over riksvegen og gjennom
sperregjerdet i Varangerbotn (se kart nedenfor):
Tidspunktet for å gå gjennom gjerdet avhenger av beiteforholdene. Hvis det er
gode beiteforhold, kan en drøye lenge før en går gjennom gjerdet, men en må
ikke være så seint ute at simlene ikke får kalve på nordsida av gjerdet. Hvis
kalvingen foregår på sørsida av gjerde, er dette meget uheldig.108
Fra gjerdet går en over Roavvejohka og kommer inn i en skoggate vest for Nyborgmoen,
fortsetter Vorren. Herfra beskrives flyttleia detaljert fram til den ender opp ovenfor Vestre
Jakobselv og Øvre Flintelv i Vadsø kommune eller ned mot Syltefjorddalen i Båtsfjord
kommune (se kart nedenfor).
Vorren beskriver kalvingsplassenes beliggenhet mellom Komagelven og Skallelven på den
sørøstre delen av Varangerhalvøya. Han gir også en detaljert beskrivelse av sommerbeitet,
som strakk seg helt opp mot Ordojávri. Videre beskrives sommerbeitene slik:
Mellom kalvingstida og til slutten av juli får reinen gå mer fritt omkring. Dyrene
trekker da mye etter viden, holder seg i den første tida mye østpå, men jo
varmere det blir, og særlig hvis vinden blåser vestfra, vil dyrene trekke vestover
og over mot de dype dalene på den nordlige delen av halvøya. Her borte kommer
de over mot grensen til A.A.1.’s hjord, og det er i denne tida det særlig er fare for
at de skal blande seg med denne.109

106

Nilsen: Varangersamene s. 77 gir en oversikt over hvem som drev reindrift i Nesseby kommune etter 2.
verdenskrig. Se også Øystein Nilsen: Varangersamene. Boplasser og ressurser, Unjárga 1990 s. 67.
107
Ørnulv Vorren: Finnmarksamenes nomadisme, Tromsø museums skrifter vol. IX, bind II, Oslo 1962.
108
Op. cit. s. 251. Vorren oppga ikke noe tidspunkt for kalving eller kryssing av sperregjerdet. Det må dog
nevnes at Fylkesmannes på dette tidspunkt hadde fattet vedtak om at distrikt 5 d (Nesseby Vinterbeite) kunne
brukes i perioden 1. oktober til 1. mai (se også 5.3.1). Det kan også vises til at Nilsen: Varangersamene s. 75
skriver at ”[d]et var vanlig fram til 1950–60-tallet at kalvingen kunne begynne rundt 20. april og var avsluttet
rundt 15. mai. I dag (2009) har kalvingen akkurat kommet i gang 10. mai. Nilsen forklarer dette ut fra at store
(eldre) okser og simler starter parringen tidligere om høsten.
109
Vorren: Finnmarksamenes nomadisme, bind II s. 253. A.A.1 var Owla-Bier-sii’dâ, Reinbeitedistrikt nr. 7.
Rákkonjárga.

52

Figur 14: Utsnitt av kart K 44 utarbeidet av Ørnulv Vorren for perioden 1953–1957.
Kartet dekker store deler av dagens Nesseby kommune og viser Varangersiidaens vinterbeiter
og flyttvegene fram mot kalvingsplassene og sommerbeitene. Vorrens tegnforklaring følger på
neste side (Gjengitt etter Ørnulv Vorren: Finnmark samenes nomadisme, bind I, K 44).
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Figur 15: Tegnforklaring til Vorrens kart (over). (Gjengitt etter Ørnulv Vorren: Finnmark
samenes nomadisme, bind I, K 44).

I august ble hjorden samlet fra det vide området, og i slutten av måneden føres den til en av
slakteplassene ovenfor Vadsø, ved Vestre Jakobselv, i samlingsgjerdet ved Skallhalsen nord
for Krampenes eller overfor Komagvær. Videre skriver han:
Hjorden beiter imidlertid på sommerbeiteområdet helt fram til slutten av
november. Den holder seg da på sørsiden av halvøya mot indre Varanger og
trekker stadig mer innover mot veien til Seida og sperregjerdet. Herfra føres den
over på vinterbeitet før 1/12.110
Vorren skriver også at det ikke er noe bestemt sted på sommerbeiteområdet at man kan
samle reinen om høsten og starte flyttingen: ”En kan bare si at en i alle tilfelle har flokken
samlet før den kommer til den omtalte skoggata ved Nyborgmoen. Der fører en reinen
nedover skoggata og igjennom gjerdet på samme sted som den går igjennom det om våren”.
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mai 1962, var siste dato for bruk av Reinbeitedistrikt 6 15. november.
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Figur 16: Ørnulv Vorrens beskrivelse av beitebruk og flyttinger (kart 44–48) avlagt på et
oversiktskart (Vorren 1962) (kart utarbeidet av NIKU).
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Vinterbeiteområdet beskrives å strekke seg fra herredsgrensen mot Polmak (i dag
kommunegrensen mot Tana) i vest, til riksgrensen i sør og til herredsgrensen mot SørVaranger i øst. Beitevandringen, som på denne tiden foregikk i en samlet vintersiida/flokk,
beskrives å starte lengst vest, hvoretter den forflyttet seg østover. Vi kan imidlertid merke oss
at Vorren skriver at beitingen foregikk så langt som til Førstevasselva og Garsjøen (som
ligger i Sør-Varanger kommune – forf. anm.) og at Várjjat siida ”har rett til å gå lenger øst,
men hvor langt en går, avhenger av hvor langt vest Vestre Sør-Varanger reindriftslags hjord
har beitet”.111
Vorrens beskrivelse fra tiåret etter andre verdenskrig viser også at vinterbeitene i Pasvik ikke
ble tatt i bruk igjen etter krigen. Beitemønsteret ble i realiteten at Varangerhalvøya ble brukt
som sommerbeite som tidligere, mens Diergiduottar og området øst til og med Garsjøen ble
brukt som vinterbeiteområder.

5.2.8 Hushold og organisering på 1950- og 1960-tallet
Ennå på 1950-tallet flyttet og bodde mennene i reindriftsfamiliene på fjellet hvor de voktet
reinsdyrene. De kunne være borte fra kone og barn i lange perioder. De fleste
reindriftsfamiliene hadde i tillegg også gårdsbruk, som ble drevet av de hjemmeværende
kvinnene. Vi kan merke oss at Erik Solem (i 1933) skriver at:
Alle gifte renlapper i Varanger har hus med gårdsbruk ved Varangerfjord, og her
lever deres hustruer og barna mens mannfolkene passer renen. Om sommeren
går renen som regel uten voktning på Varangerhalvøya. Ved siden av rendriften
har varangerlapppene adskillig inntekt av sine gårdsbruk og kan ikke for tiden
karakteriseres som rennomader.112
Husholdet besto i stor grad av naturalier, både fra reindrift og gårdsdrift. Vinterbekledningen
som skaller, bellinger og pesk, ble lagd av reinskinn, og på middagsbordet sto det nesten
alltid kokt kjøtt. På denne tiden var det også forholdsvis vanlig at de fastboende hadde
sytingsrein i flokkene til reindriftssamene.113
Når det gjaldt transport og framkomstmidler, måtte reindriftsfolket om vinteren bruke ski og
kjørerein med pulk eller slede for å følge flokken, noe som naturlig innebar at de ikke hadde
samme aksjonsradius som i dag. Om sommeren hadde de kun egne bein å stole på når de
skulle forflytte seg over den lange og uvegsomme Varangervidda.
Så lenge folk måtte stole på reinens og sin egen muskelkraft, måtte de også i mye større
grad være i nærheten av flokken. Dette gjorde at reinen på denne tiden var langt tammere
enn i dag. Gjerdeanlegg var ikke nødvendige. Sammen med gjeterhundene, som var til
uvurderlig hjelp, klarte samene å holde dyrene samlet uten gjerder når de skulle gjøre
forskjellige arbeidsoperasjoner slik som merking og uttak av slaktedyr. Dette kunne skje på
111

Vorren: Finnmark samenes nomadisme bind II s. 254.
Solem: Lappiske rettsstudier s. 38. N51 (pers. medd. 08.11.10) har bemerket at storfeholdet primært var
begrunnet i å være selvforsynt med melk, og ikke for å få salgsinntekter.
113
Se punkt 6.4.2. Se også punkt 5.3.8 nedenfor. Om sytingsrein, se Bjørg Evjen: ”Custodial reindeer and
custodial goats – part of reindeer herding and animal husbandry”, i Rangifer (17) 2007 s. 79–91.
112

56

en forhøyning eller liten topp hvor det var lett å ha kontroll og oversikt over dyrene.
Merkingen fant sted i juni-juli, mens reinen var på det tammeste.114 Okser som da var blandet
med simler og kalver, ble jaget vekk med lange stokker. Kalvene som skulle merkes, ble
fanget med lasso, og gode lassokastere nøt stor respekt blant reindriftssamene. Man hadde
da også anledning til å ta ut noen kalver til slakt for å få fint skinn til pesk.
Om høsten ble dyrene samlet på nytt. Da tok man ut dyrene som skulle slaktes. Siden dette
var før fryseboksens tid, var man avhengig av å utsette selve slaktingen til etter at frosten var
kommet. Det meste av kjøttet ble omsatt lokalt, ofte til langt lavere priser enn annet kjøtt.
1950-tallet var det siste tiåret hvor ulven fortsatt var et problem for reindriftssamene. I
uværsperiodene vinterstid kunne de lure reingjeterne grundig og spre reinsdyrene over store
avstander, for så å gjøre grådige innhugg i flokken. Tjuvslakting var trolig også mer vanlig
den gang enn nå. Videre var umerkede kalver ansett som ”lovlig vilt” for den reineieren som
først fikk tak i den. Alt dette tilsa at reineierne hadde nitidige voktingsoppgaver, både i forhold
til rovdyr, utenforstående og kanskje også egne folk.
Kjørerein ble brukt fram til ca. 1960. Som vi har sett ble varangerflokken desimert under
andre verdenskrig. Voksende flokkstørrelse i etterkrigsårene, med påfølgende mindre
intensiv gjeting på sommerbeitet, bidro til at reinen ble mindre tam. At man på denne tiden
tok i bruk gjerdeanlegg for å gjøre nødvendige arbeidsoperasjoner med reinen, ble således
en naturlig følge. Det første av disse ble bygd på Stuorraduottar ovenfor Vestre Jakobselv i
1954–55, mot de eldre reindriftssamenes vilje.115

5.2.9 Den statlige jordbrukspolitikken og reindriften
Jordbrukspolitikken som er blitt ført etter andre verdenskrig, og kanskje særlig etter
opptrappingsvedtaket i 1975, 116 har ført til at betydelige arealer som tidligere var nyttet til
reinbeite er blitt dyrket opp til jordbruksformål. Disse områdene er således ikke lenger utmark
og lovlig reinbeiteareal, jf. reindriftsloven § 19 første ledd.117 Dette gjelder i hovedsak
områder nært kysten som tidlig blir snøfrie, og som sådan har vært viktige reinbeiter på
våren og forsommeren.
Tilfellet fra Kramvik ved Kiberg er et eksempel på hvordan landbruksmyndighetene
økonomisk støttet oppdyrking av områder som var brukt til vår- og sommer beiter av
reindriftssamene. Da det heller ikke ble stilt krav om inngjerding av de nydyrkede
engområdene, ledet dette naturlig til konflikter da det spirende gresset var svært fristende for
114
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117
Lov 15. juni 2007 nr. 40 om reindrift (reindriftsloven).

57

reinen. Selv om saken fra Kramvik ikke foregikk i Nesseby kommune, har jeg funnet det
naturlig å omtale saken her, da den også bidro til forholdsvis omfattende rettspraksis, bl.a.
med en avgjørelse fra Høyesterett, se Norsk retstidene (Rt.) 1982 s. 1216.118 Sammendraget
på www.lovdata.no fra en del av rettsoppgjøret mellom reineierne og gårdbrukeren, som er
inntatt i Rettens gang (RG) 1983 s. 344, gir et godt bilde av saksforløpet:
En gårdbruker i Finnmark fikk seg utlagt 288 da. utmark til oppdyrking. Stykket lå i et
reinbeitedistrikt hvor det var sommerbeite. Gårdbrukeren drenerte og opparbeidet stykket til
dyrket mark og tilsådde det. Våren 1981 var særlig sen og reinen hadde problemer med å
finne mat og det førte til at den gjorde en del skader på gårdbrukerens nydyrkningsfelt.
Gårdbrukeren hadde vært atskillig plaget av reinen også i 1980. Han hadde gjort store
anstrengelser for å få reineierne til å intensivere voktingen av reinen, men uten hell.
Fremstillingen i Rettens gang kan gi inntrykk av at reineierne gjorde for lite for å vokte reinen.
Fra reindriftshold blir det gitt uttrykk for at de til stadighet måtte rykke ut for å fjerne rein, men
at dette i realiteten var en umulig oppgave, særlig sett i forhold til at området lå uinngjerdet
midt i et tradisjonelt forsommerbeite.119 Reineierne klarte således ikke å avverge beitingen på
innmarka, noe som ledet til at det ble holdt lensmannsskjønn hvor reineierne ble dømt til å
betale erstatning for beiteskadene. Det må imidlertid også nevnes, slik Øystein Nilsen gjør, at
beiting på innmark var en følge av utviklingen på 1970-tallet med større flokker og mindre
tamme dyr og, samtidig som man beholdt en betydelig andel storokser i flokken. Som kjent
er det oksene som lettest trenger inn på dyrket mark og skaper konflikter med bøndene.120
Konflikten toppet seg ved at jordbrukeren skaut en rein, noe han ble dømt for, se Rt. 1982 s.
1216. Sammendrag fra www.lovdata.no gjengis her:
En gårdbruker i Finnmark ble i herredsretten dømt til en bot på kr. 500 etter straffeloven §
291 for å ha skutt en rein av en flokk på 20-30 dyr som hadde trengt seg inn på hans
nydyrkingsfelt. Reinen hadde gjennom lengre tid forårsaket stor skade på hans eiendom.
Hans anke over lovanvendelsen førte ikke fram. Han fikk ikke medhold i at han etter
reindriftsloven § 24 sjette ledd hadde rett til å avlive reinen. Hans formål med handlingen var
å påkalle reineiernes og myndighetenes oppmerksomhet på de vanskeligheter han var
kommet i, og et slikt øyemed gikk ikke inn under § 24 sjette ledd. Det ble heller ikke antatt at
det forelå u[nn]skyldelig rettsvillfarelse eller lovlig nødverge.121
I situasjoner som denne i Kramvik vil noen lett kritisere jordbrukeren for oppdyrking av
reinbeiter, mens andre vil kritisere reineierne for mangelfull vokting. Men mye av årsaken bør
nok også tillegges en vel optimistisk jordbrukspolitikk, hvor man har gitt støtte til dyrking av
marginale arealer som knapt kan gi positivt dekningsbidrag.
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Norsk retstidene (Rt.) publiserer de fleste norske Høyesterettsavgjørelsene, mens Rettens gang (RG)
publiserer utvalgte underrettsavgjørelser.
119
N47, den gang formann i reinbeitedistrikt 6, pers. medd., juni 2003, se Øyvind Ravna, Reindriftssamer. Fire
århundrer og åtte årstider med Varangersiidaene, Kautokeino 2007 s. 114.
120
Se Nilsen: Varangersamene s. 78.
121
Gårdbrukeren ble også dømt til å erstatte reineierens tap, se RG 1983 s. 344.
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5.2.10

Reindriften mekaniseres

Øystein Nilsen påpeker som alt nevnt at fra slutten av 1970-tallet økte reinflokkene i
størrelse.122 Vi har ikke eksakte reintall å holde oss til før sesongen 1979/80, og disse er
oppgitt til 7 084 rein pr. 31.03.123 Større flokker styrket nok behovet for mekanisering,
samtidig som det også tilsa et behov for å gjøre endringer i flokkstrukturen, hvor antall okser
ble redusert til fordel for mer kalv og simler.124 Mekaniseringen startet imidlertid lenge før
dette. I likhet med eksempelvis fiskere, jordbrukere og industri, vil naturlig også
reindriftsutøverne i bruk den teknologien som til enhver tid finnes, så sant det er en
økonomisk gevinst å hente ved dette. Således har reindriftsutøverne i Nesseby kommune
siden slutten av 1950-tallet vært opptatt av å prøve ut nye løsninger som kunne gi bedre
avkastning og forenkle driften.
De første beltebilene kom på 1950-tallet. De ble bl.a. brukt av forsvaret og rutebilselskapet
”Polarbil”, og var anvendelig til å ta seg frem over vidda. Kostnadene, både til anskaffelse og
drift, gjorde likevel at slike beltebiler ikke var noe alternativ for reindriftsutøverne, selv om
forsvaret ved et par anledninger omkring 1960 hjalp reindriftsfolket med transport under
flyttingen. Det var først i 1962, da ”beltemotorsykkelen” fra Bombardier i Canada ble
importert til Norge, at mekaniseringen av reindriften skjøt fart. Kjøretøyet, som var den første
fungerende snøscooteren og gikk under navnet Varg, ble en milepæl for reindriftssamene.
Vidda ble med ett langt mindre, voktingen ble enklere og mennene fikk nå anledning til oftere
å komme hjem til familien. Men samtidig førte disse første enkle snøscooterne med dårlige
styreegenskaper, dårlig støtdemping og lite driftssikre motorer, til både skader, forfrysninger
og etter hvert ryggproblemer for mange. Generelt stilte slike investeringer også et krav til
kapital, noe det tidligere i liten grad hadde blitt gjort innen reindriften.
På slutten av 1960-tallet kom de første terrengmotorsyklene. Nå ble vidda enklere å forsere
også om sommeren. Dessuten skjedde det en rask utvikling av snøscooterne. Først på
1970-tallet kom japanske scootere med Yamaha i front, hvor boggifjærer som var skyld i
mange ryggproblemer, ble byttet med sleidere med justerbare støtdempere. I 1985 kom de
første firehjulsmotorsyklene (ATV). De gjorde den motoriserte gjetingen sommerstid både
sikrere og mer komfortabel. Transportkapasiteten til disse kjøretøyene var dessuten en
ganske annen enn hos ”tohjulsmotorsyklene”.
Allerede rundt 1970 hadde reineiere i Nesseby kommune eksperimentert med bruk av småfly
i gjetingen. Selv om det var store fordeler med raskt å kunne fly over hele beitedistriktet og
spore opp dyrene, var disse ikke tilstrekkelige til at dette ble en varig løsning. Basert på
erfaringer fra svensk reindrift, hvor man hadde brukt mindre helikoptre i reingjetingen, gikk
reindriftsutøvere i Smukfamilien til anskaffelse av et slikt. Dette hjelpemiddelet var til stor
nytte, særlig under oppsporing, samling og driving av reinen om høsten. Eget behov var
imidlertid ikke tilstrekkelig til å kunne forsvare å ha et helikopter, slik at man var nødt å
organisere et selskap som leide ut lufttransporttjenester. I 1999 ble det derfor solgt.125
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Nilsen: Varangersamene s. 78.
Reindriftsforvaltningen, Langtidsserie, reintall D-6 ØF (Microsoft Excel regneark med reintallsserie fra
1979/80 til 2008/2009).
124
Op. cit. s. 79–80.
125
Over tid ble forholdsvis krevende å administrere etter helikopterselskap. Dessuten er vedlikeholdskostnadene
formidable. På sikt kunne verken reindriften eller utleie økonomisk forsvare å holde et helikopter i lufta.
123
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På 2000-tallet har reineierne i Várjjat siida leid inn helikopter i periodene om høsten når
reinen skal samles og drives inn i skillegjerdet (kverna). I disse periodene regnes dette for å
være god økonomi, da det reduserer tiden som går med til å samle inn reinsdyrene
betydelig. Inndrivingen til gjerdet går dermed også raskere unna. Dette medfører også bedret
kvalitet og høyere vekt på dyrene som blir tatt ut til slakting, mens livdyrene kommer raskere
gjennom merkeprosessen og således raskere tilbake til beitene.
De siste årene har også håndholdt GPS (Globalt Posisjonerings System) blitt tatt i bruk.
Dette lette navigasjonsinstrumentet er til hjelp i navigering med snøscooter, særlig når det er
snøstorm og dårlig sikt på fjellet. Dessuten gjør det driving av flokken til bestemte steder
enklere. Mobiltelefonen har gjort det mulig å kommunisere over avstander både når en driver
flokken og ellers i arbeidet. Sammen har disse to teknologiske nyvinningene lettet forholdene
betydelig når det gjelder kommunikasjon og sikkerhet.

5.2.11 Fram mot årtusenskiftet
Aslak B. Smuk og Petter Oluf Smuk videreførte driften av Várjjat siida etter Anders A. Smuk.
Barna til de to Smukbrødrene tok gradvis over driften av siidaen på 1960- og 70-tallet.
Medlemmene av dagens Várjjat siida, som med et par unntak består av folk fra
Smukfamiliene, jobber nok ikke like tett sammen som det Anders A. Smuk og hans sønner
gjorde. Det kan bl.a. forklares ut fra at det i dag er 15 siidaandeler og 74 reineiere i
siidaen.126 Reineierne er heller ikke lenger en like homogen gruppe, hvor alle har reindrift
som hovednæring. Mange av reineierne i Várjjat siida har andre jobber og er av den grunn
ikke så ofte på fjellet. Andre derimot, har viet all sin arbeidstid og interesse til reindriften. Å
organisere og fordele arbeid for hele gruppen av reineiere gjennom året, er derfor ikke lett.
På 1990-tallet ble Várjjat siida delt i to vintersiidaer, som etter hvert er blitt til tre. Dette har på
mange måter vært en naturlig utvikling. Som vi har sett, var Varangersiidaen også tidlig på
1900-tallet delt i to vintersiidaer. Hovedsakelig er siidaen delt etter prinsippet som har vært
vanlig blant reindriftssamer, nemlig etter slektslinje. Etterkommerne etter Aslak Smuk har
hatt reinen i felles siida, hvor også Hans Nils Meirud har holdt til. Denne omfattet også
Oddvar Smuk inntil han gikk bort høsten 2004. Oddvar var sønn av Anders A. Smuk fra hans
andre ekteskap. Etterkommerne etter Petter Oluf Smuk utgjorde lenge en vintersiida, men er
nå delt i to grupper. Siidainndelingen, slik den er i 2010, er beskrevet i kapittel 5.3.3.127

5.3

Dagens bruk

5.3.1 Organisering og beitebruk
Unjárgga gielda/Nesseby kommune dekkes som nevnt innledningsvis av Reinbeitedistrikt 6
Várjatnjárga og Reinbeitedistrikt 5D Unjárgga dálveorohat (Nesseby vinterbeiteområdet),
hvor begge distrikter brukes av de samme reindriftsutøverne, organisert som Várjjat Siida.
126
127

Reindriftsforvaltningen: Ressursregnskap for reindriftsnæringen for reindriftsåret 2008–2009 s. 67.
Her finnes det også en oppstilling over reintallsutviklingen fra 1979 til 2010.
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Siidaens (distriktets) grenser ble fastsatt ved Fylkesmannens forordning av 10. november
1934, 128 vedtatt i medhold av reindriftsloven av 1933.129
Reinbeitedistrikt 6, som ligger på Varangerhalvøya nord for Varangerfjorden, utgjør
sommerbeiteområdet, mens distrikt 5D sør for Varangerfjorden er vinterbeite. Sommerbeitingen skjer dels langs sjøsiden og dels inne på Varangerhalvøya (se kart s. 64 - s.67).
Foruten Nesseby kommune foregår den også i kommunene Vadsø, Vardø og Båtsfjord. 130
Sommerbeitene brukes i stor grad på samme måte som de har vært brukt gjennom i historisk
tid, selv om det trolig har vært en viss variasjon i bruk av kalvingsland og tidlige
sommerbeiter.
Bruken av vinterbeitene på sørsiden av Varangerfjorden foregår foruten i Nesseby
kommune, også i Sør-Varanger kommune fram til Neidenelva. Vinterbeitene brukes i store
trekk slik den har vært nyttet siden slutten av 1930-tallet. Før denne tiden brukte
reindriftssamene i Nesseby, som vi alt har sett, også beiteområder lenger øst og sør i SørVaranger kommune. I distriktsplanen fra 2010 heter det at siidaens vinterbeiter vest for
Neiden fra naturens er side typiske førjulsbeiter, og at man ved juletider flyttet sørover inn i
Pasvik.131
Tidspunktet for bruk av henholdsvis Reinbeitedistrikt 5d og 6 er av Fylkesmannen i Finnmark
fastsatt fra 1. oktober til 1. mai og fra 15. april til 15. november.132 Det må dog nevnes at etter
gjeldende reindriftslov (av 2007) har reinbeitedistriktene fått større adgang til å selv fastsette
disse beitetidene. Reinbeitedistrikt 6/Várjjat siida har besluttet at vinterbeitet tidligst kan tas i
bruk 1. november.133 For øvrig kan vi merke oss at siidaen, bl.a. som følge av endrede værog føreforhold, påpeker at det er blitt problematisk å overholde tidene:
Når det gjelder distriktets bruk av beiteland, flytting mellom de forskjellige
årstidsbeitene og bruken av beiteområdene er utgangspunktet de tidsrom og
datoer for flytting til og fra som er fastsatt av reindriftsstyret. Men, det må hele
tiden utføres slik som vær- føre- og beiteforhold tilsier. I de siste årene har det
ikke vært mulig å følge disse datoene. Det kan se ut til at klimaendringene vil få
stor innvirkning på dette, og det vil være nødvendig å endre de datoene som nå
gjelder.134

128

Hovedplan (distriktsplan) for Várjjat siida / Várjjatnjárga (Reinbeitedistrikt 6 og 5), hovedplan (2010) s. 1.
Finnes som vedlegg til utredningen.
129
Lov 12. mai 1933 om reindriften §§ 2 og 3.
130
N51 (pers. medd., 08.11.10), anfører at områder øst for Kongsfjordelva i historisk tid er brukt av reineierne i
Nesseby kommune.
131
Hovedplan (distriktsplan) for Várjjat siida (2010) s. 1. Det sies også at fjellpartiet man flyttet over derav heter
Julefjell.
132
Reindriftsforvaltningen: Ressursregnskap for reindriftsnæringen for reindriftsåret 1. april 2008–31. mars
2009, Alta 2010 s. 126. Beitetidene er fastsatt av Fylkesmannen henholdsvis 17. mars 1937 og 5. mai 1962.
133
Per Johnny Sara Reindriftsforvaltningen i Øst-Finnmark (pers. medd. 28.09.10), jf. lov 15. juni 2007 nr. 40
om reindrift § 59 tredje ledd. Dette skal godkjennes av områdestyret, jf. § 58 første ledd, som også kan
overprøve beitetidsfastsettingen, jf. § 61 første ledd. Se også Beite og Bruksplan for Varjjat siida /
reinbeitedistrikt 6 s. 3 hvor det også heter at ”beiting på barmarksområde kan foregå utover vinteren så lenge
dette er beitemessig forsvarlig”.
134
Beite og Bruksplan, Várjjat siida / reinbeitedistrikt 6 (2010) s. 4. Finnes som vedlegg til utredningen.
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Figur 17: Oversiktskart over Reinbeitedistrikt 5D og 6 med flyttveger og beiteområder (kart
utarbeidet av NIKU).
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Det kan også være andre grunner til at reinen begynner å trekke tidligere mot vinterbeitet,
bl.a. sauedrift, elgjakt og etablering av hyttefelt i beiteområdene slik man har eksempler på i
Jakobselvdalen, Bergebydalen og ved Máttavárre.135 Kalvingen, som foregår i midten av mai,
skjer på sommerbeitene på Varangerhalvøya, som nødvendigvis ikke ligger i Nesseby
kommune.
Distriktet har ikke klart definerte høstbeiter, noe som innebærer at høstbeitingen foregår på
sommerbeiteområdene, i skogområdene mellom Vadsø og Seidafjellet nord for riksveg 75,
se kart på neste side. Vinterbeitene i Reinbeitedistrikt 5 D er vist på kart s. 68. For fullstendig
kartoversikt over beiteområdene, vises det til Hovedplan (distriktsplan) for Várjjat siida/
Várjjatnjárga (2010) med kartvedlegg.
Reinbeitedistrikt 6 utgjør i følge Reindriftsforvaltningen et areal på 4993 km2, innbefattet
Reinbeitedistrikt 5D med 1112km2.136 I distriktsplanen til Várjjat Siida oppgis det at siidaens
beiteområdene utgjør 5959 km2, herav et vinterbeiteareal på ca. 1850 km2.137 Siidaen eller
distriktet (Reinbeitedistrikt 6) har et midlertidig fastsatt reintall på 11000 (i vårflokk), har pr. i
dag 10896138 dyr og består av 15 siidaandeler med 74 personer tilknyttet andelene.139 Selv
om mange av disse personene ikke er engasjert i reindriften på heltid, viser dette at
reindriftsnæringen skaper et betydelig antall arbeidsplasser i Nesseby kommune.
Reinbeitedistrikt

Areal
Reintall
Beitetider
(km2)
(vårflokk)
Ifg. Rein- Ifg. Várjat Fastsatt
Faktisk Ifg. Vedtak FM i
drftsforv. siida
(midl.)
Finmmark
Rbd.6/ Sommerbeite
3881
4109
15.04–15.11
Rbd.5D/ Vinterbeite
1112
1850
01.10–01.05
4993
5959
11000
10896
Figur 18: Oversikt over areal og reintall og beitetider for Várjjat siida i 2010

Vedtatt

05.05.1962
17.03.1937

Reintallet i Várjjat siida/ Reinbeitedistrikt 6 har vært forholdsvis stabilt fra 1984/85 fram til i
dag med et laveste reintall i 2000/01 på 7 846 og et høyeste reintall i 2007/08 på 12841
rein.140 Se for øvrig tabell under hvor reintall er oppgitt med fem års intervall basert på
reindriftsforvaltningens registreringer fra 1979 og fram til i dag. Tabellen viser korrigert
reintall pr 31. mars, dvs. slutten av driftsåret.
Driftsår

1979/80

1984/85

1989/90

1994/95

1999/2000

2004/05

2009/10

7 084

11 173

10 671

10 629

8 229

10 517

10896

Reintall pr. 31.03

Figur 19: Utviklingen av reintall for Rbd 6/Várjjat siida fra sesongen 1979/1980 til 2009/2010.
(kilde: Reindriftsforvaltningen: Langtidsserie, reintall D-6 ØF).
135

N51 (pers. medd., 08.11.10).
Reindriftsforvaltningen: Ressursregnskap for reindriftsnæringen for reindriftsåret 2008–2009 s. 126.
137
Hovedplan (distriktsplan) for Várjjat Siida s. 2. Dette innbefatter sansynligvis areal i Sør-Varanger kommune
som i dag ikke er tilgjengelig/er i bruk av Várjjat Siida.
138
Se http://www.reindrift.no/?objid=304&subid=0&selected_tab=1 (28.09.10).
139
Reindriftsforvaltningen: Ressursregnskap for reindriftsnæringen for reindriftsåret 2008–2009 s. 67.
140
Reindriftsforvaltningen, Langtidsserie, reintall D-6 ØF (Microsoft Excel regneark med reintallsserie fra
1979/80 til 2008/2009).
136
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Figur 20: Kalvingsland og vårbeiter for Várjjat siida i Reinbeitedistrikt 6
(kilde: Reindriftsforvaltningen/oversendt av Rbd. 6).
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Figur 21: Høstbeite for Várjjat siida i Reinbeitedistrikt 6
(kilde: Reindriftsforvaltningen/oversendt av Rbd. 6).
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Figur 22: Vinterbeiter for Várjjat siida i Reinbeitedistrikt 5 D
(kilde: Reindriftsforvaltningen/oversendt av Rbd. 6).
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Av reindriftsforvaltningens ressursregnskap framgår det videre at Reinbeitedistrikt 6 pr. 31.
mars 2009 har en flokksammensetning med 95 (75) % simler, 4 (7) % okser og 1 (18) %
kalv. Dette er den høyeste simleandelen blant reinbeitedistrikter i Finnmark.141 Prosentvis tap
av henholdsvis kalv, voksne dyr og totalt, er 9 (32) %, 5 (10) % og 9 (23) %. 142 Slakteuttak i
prosent av vårflokk er 70 (35), mens sluttuttak pr. livrein 2008/09 er 14,5 (9,4) kg og
produksjon pr. livrein 9,1(6,5) kg.143 Slaktevekter for voksne simler, simler 1-2 år og kalv er
henholdsvis 30,1 (28,4) kg, 24,9 (23,9) kg og 17,4 (17,4) kg.144
Várjjat siida har utarbeidet bruksregler, jf. reindriftsloven § 57 og distriktsplan, jf.
reindriftsloven § 62.145 I distriktsplanen er det redegjort for (1.2) beite og driftsforhold, (1.3),
trekk, beiter og forflytninger, (1.4), anlegg og motorferdsel, bl.a. en redegjørelse for hvilke
anlegg siidaen har rett til å bruke og hvilke gjeterhytter siidaen disponerer, (1.5) Inngrep og
forstyrrelser, (1.6), rovdyrtap og andre tap, (1.7), reintall, produksjon og vekststruktur.
Bruksreglene er godkjent høsten 2010. I møte 9. september 2010 i sak nr. 43/2010 har
Områdestyret for Øst-Finnmark behandlet og endelig stadfestet bruksregler for
Reinbeitedistrikt 6. Saken er oversendt Reindriftsstyret for behandling.146 Reindriftsstyret har
i sak nr. 47/2010, 27. oktober 2010, reindriftstyret godkjent distriktets vedtak av øvre reintall
fastsatt i bruksreglene.147
Avsnittet om inngrep og forstyrrelser omhandler i praksis kryssende arealbruksinteresser. Vi
finner det derfor naturlig å ta dette inn som punkt 5.3.2 nedenfor. Når det gjelder de øvrige
punktene vises det til distriktsplan for Várjjat siida/Várjjatnjárga (Reinbeitedistrikt 6 og 5),
som er vedlagt.
Det nevnes også at 11 reineiere/lederne av siidaandeler, samt Reinbeitedistrikt 6 og 5 d har
satt fram ”melding om mulig(e) rettighet(er)” for Finnmarkskommisjonen, hvor samtlige også
har krysset av for bruksrett og eiendomsrett.148

5.3.2 Inngrep og forstyrrelser
Várjjat siida igangsatte arbeidet med arealplan i 1991. I denne planen er interessekonflikter
med øvrige brukere gjennomgått. I 2010-versjonen av planen framgår følgende interessekonflikter: a) Kraftverk, kraftlinjer, vindmølleparker, b) forsvaret, c) fritidsbebyggelse, med
141

Reindriftsforvaltningen: Ressursregnskap for reindriftsnæringen 2008–2009 s. 69. Gjennomsnittstall for ØstFinnmark reinbeiteområde er satt i parentes.
142
Op. cit. s. 71. Gjennomsnittstall for Øst-Finnmark reinbeiteområde er satt i parentes.
143
Op. cit. s. 73. Gjennomsnittstall for Øst-Finnmark reinbeiteområde er satt i parentes.
144
Op. cit. s. 57. Gjennomsnittstall for Øst-Finnmark reinbeiteområde er satt i parentes. På s. 76–78 vises det
hvordan slaktevektene for henholdsvis okser 1 – 2 år, voksne simler og kalv har utviklet seg fra 1999 til 2009.
Disse tallene viser forholdsvis liten variasjon.
145
Hovedplan (distriktsplan) for Várjjat siida / Várjjatnjárga (Reinbeitedistrikt 6 og 5), hovedplan og Beite og
Bruksplan, Várjjat siida / reinbeitedistrikt 6 (2010).
146
Reindriftsforvaltningen: Brev fra Reindriftsforvaltningen Øst-Finnmark til Reindriftsforvaltningen, Alta,
datert 16. september 2010.
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Reindriftsforvaltningen: Brev (melding om vedtak) fra reindriftsforvaltningen til Reinbeitedistrikt 6 v/ Frank
Inge Sivertsen, datert 2. desember 2010.
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Se http://www.domstol.no/no/Enkelt-domstol/Finnmarkskommisjonen/Felt-1---3/Felt-2-Nesseby/Innkomnemeldinger/ (06.12.10).
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medfølgende aktiviteter som eksempelvis jakt, d) motorferdsel i utmark, e) jordbruk, f)
samferdsel, veier og flyplasser, g) tettstedutbygging, h) turisme.149
I følge reineier N51 har kraftstasjonen i Gandvik skapt et ”nåløye” i flyttvegen. Fra gammelt
av har reinen gått ved sjøen fordi det ikke var mulig å gå andre steder. Det kan være årsaken
til at en del av reinen blir igjen i Bugøynesområdet og andre steder på sørsiden av
Varangerfjorden; til ergrelse (og ulempe) for enkelte fastboende.150

5.3.3 Dagens og framtidig arealbruk
Den videre fremstillingen i punkt 5.3 er i stor grad basert på intervjuer med reineierne N46
(som også er distriktsformann), N24 og N47 avholdt i perioden fra 17. til 27. juni 2010. Når
det i fremstillingen er vist til disse tre personene, siktes det således til opplysninger gitt under
disse intervjuene.151 Der det er vist til tall/bokstaver i teksten, er dette henvisning til
spørsmålene i spørreguiden. Várjjat siida utgjør én felles reinflokk og siida på sommerbeitet i
distrikt 6, mens den på vinterbeitet i distrikt 5D er delt inn i tre vintersiidaer. Disse er
nærmere omtalt i punkt 5.3.4.
Alt utmarksareal i Nesseby kommune er klassifisert som reinbeitedistrikt og brukes av reindriftsutøverne. N46 uttaler at foruten beite, er områdene også brukt til jakt og fangst, fiske,
bærplukking, skjæring av sennagress og rekreasjon. Så vel beite som flyttveger er i følge
N46 brukt i uminnelige tider. Det er generelle flyttveger, men forhold kan gjøre at flytting
tidvis skjer i andre leier. Bruk kan dokumenteres gjennom spor som kan påvises i terrenget.
Det finnes en rekke spor tilbake i tiden slik som fangstanlegget på Noiddiidčearru.152 Så vel
enkeltutøvere som reinbeitedistriktet har hytter og gammer.153 Gjerdeanleggene eies av
distriktet.154
N47 forteller at hver vår kommer reinen ned til Varangerfjorden, og da beiter den sør for
fjorden i det området de kaller for Rávti (Ráppes), et navn som beskriver terreng som består
av bratte partier, er ulendt, svært steinet og ujevnt. Snøen smelter tidlig ved sjøen. Reinen
kan også være der om høsten før den flytter sørover. I følge N47 brukes områdene sør for
Varangerfjorden mer i dag enn før grensen mot Finland ble stengt i 1852, da man også flyttet
til Russland og Finland.
Når det gjelder annen naturhøsting, hentes brenselsved og multebær til husholdet i
nærområdene. Multebær kan også plukkes andre steder. Det plukkes også andre bær og det
fiskes på vidda og i fjorden. Sennagressklipping er det lite av, sier N47 (sml. N46 ovenfor).
Hans familie har ikke brukt å fiske laks i sjøen, men siden han er oppvokst ved Vesterelva
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Hovedplan (distriktsplan) for Várjjat Siida s. 4.
N51 (pers. medd., 08.11.10).
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Intervjuene nedskrevet og godkjent av de intervjuede.
152
Se også N47s mer detaljerte redegjørelse for slike gamle spor nedenfor.
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Se også Nilsen: Varangersamene s. 57 hvor det framgår at Josef Smuk og Aslak Smuk hadde gammer i
Diergiområdet..
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Disse framgår av Hovedplan (distriktsplan) for Várjjat Siida s. 2–3.
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har de hatt tradisjon for å fiske laks i elva. Hans bestefar fisket med garn selv om det ikke var
lov.
Mange av medlemmene av Várjjat siida har hytte ved Diergejávri, som ligger sentralt plassert
i siidaens vinterbeiteområde. I følge distriktsplanen har siidaen hytter i Vardø kommune
(Hybiohytta og under Steinfjellet), Syltefjorddalen, Adamstoppen, Ánnejohtmohkki
(Jakobselvkroken), Bannejávri og Førstevann. De har også bruksrett i Gielashytta i Vadsø
kommune og Johan Hoel-hytta i Sør-Varanger kommune.155 Siidaen har fra gammelt av rett
til å sette opp og bruke anlegg på følgende steder: Gilisčearru i Vardø kommune, Krampenes
i Vadsø kommune, Stuorraduottar i Vadsø kommune, Suoidneaoivi i Vadsø Kommune,
Johkageahči i Nesseby kommune, Seidafjellet i Nesseby kommune, Diergiejávri i Nesseby
kommune, GállotvaĎĎa i Sør-Varanger, Neiden i Sør-Varanger. Den har også de tre siste år
vært benyttet et midlertidig gjerde for kalvemerking ved Doaresčearru i Båtsfjord
kommune.156 Et grensegjerde som går omtrent langs kommunegrensen mellom Vadsø og
Nesseby skal nå flyttes mot Vestre Jakobselv etter avtale.
På spørsmål om det er spor i terrenget etter bruken (B7) svarer N47 at det er lávvuplasser
ved Johkageažes og Rássejogas og gammeplasser også ved Rássejohka. Det finnes også
et gammelt melkegjerde av stein ved Čoarnjunnáš. I Getkegorsa var det sommerboplasser
hvor familien ble igjen etter at flokken dro til Varangerhalvøya. I Selešnjárga var det
kalvingsplass. Det var også lávvu- og goahte (gamme) plasser i Loddoguorra. Ved
Márggetjávri hadde N47s oldefar gamme og der merket de også kalver om våren. Til
RiggásvaĎĎa førte de flokken om våren for å se om det manglet rein. Det var gamme- og
lávvuplasser ved Diergejávri, jf. note 153. Etter at grensene ble stengt mot Russland/Finland
ble det satt opp gjerde, antagelig i 1857,157 slik at reinen ikke skal gå for tidlig sørover.

5.3.4 Forholdet mellom siidaene internt i Várjjat siida
I fremstillingen av forholdet mellom siidaer, gis det først en redegjørelse for situasjonen
internt innen Várjjat siida. I neste avsnitt (5.3.5) omtales forholdet til siidaer i nabodistriktene.
Om sommeren er ikke Várjjat siida delt i mindre enheter. Vinterstid (innenfor distrikt 5D), er
den derimot delt i tre vintersiidaer. Det er Kårgåsen siida, Neidenelven siida og Nesseby- og
Sør-Varanger-siida.
Om siidaene og endringer i bruken (C2) uttaler N46 at ”noen ganger flytter en gruppe/flokk
sammen med en annen. Flokkene er ca. like store”. Årsaken til at dyrene skilles i flokker, er
”å forenkle arbeidet med tanke på rovdyr og fordi det er lettere å fore/mate en mindre flokk”.
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Hovedplan (distriktsplan) for Várjjat Siida s. 3.
Op. cit. s. 2–3.
157
Jf. note 79.
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Vintersiidaer
Neidenelven

Nesseby- og Sør-Varanger

Kårgåsen

Leder av siidaandel
1. Magnar Meirud,
2. Iver Per Smuk,
3. Ragnar Smuk,
4. Jon Andreas Smuk,
5. Aslat Niilas Smuk/Odd Erling Smuk
1. John-Arne Neshavn
2. Torunn Smuk,
3. Ann Kristin Smuk/Arvo Koskinen,
4. Frank Inge Sivertsen
1. Jovna Vars Smuk,
2. Nils Ole Smuk,
3. Gunn Tove Balto,
4. Lars Omar Dahl,
5. Marit Smuk Solbakk,
6. Leif Einar Smuk

Figur 23: Inndeling i vintersiidaer i Nesseby vinterbeiteområde (distrikt 5 d).

På spørsmål om det er tydelige grenser mellom siidaene og hvordan slike grenser har kommet
til syne (C3), understreker N46 at det ikke er slike grenser mellom siidaenes beiteområder og at
flokkene beiter uavhengig av hverandre. Han sier videre at tidlig på vinteren beiter flokkene om
hverandre, mens avstandene midtvinters er noe større. Dyrene gjetes hele vinteren. Det er
heller ikke andre grenser enn fysiske (grenser for beitetider eller antall beitedyr): ”Vi forholder
oss til fastsatte beitetider, men det blir også litt vanskelig pga. naturforhold.”158
Også N24 understreker at både sommerbeitet og vinterbeitet er felles for hele Várjjat siida. Når
det gjelder bruken av vinterbeitene så har denne vært rullerende mellom de tre siidaene. Også
N24 begrunner oppdeling i siidaer med at det da er lettere å beskytte flokken i forhold til rovdyr
og at tamhetsgraden blir større, noe som er viktig hvis det er dårlige beiter; man får optimalisert
driften om vinteren.159
Grensene mellom vintersiidaene er for øvrig drøftet i Várjjat siidas beite og bruksplan. Her
framgår det at det er en målsetting å ”bli enige om hvor grensene for de ulike [vinter]siidaene
går”.160 Det heter videre at man her må ta med i beregningen beitene øst for Neiden i hele
Reinbeitedistrikt 5C (som i dag ikke er i bruk/er tilgjengelig for Várjjat siida – forf. anm.) og at de
tre vintersiidaene ”vil fremover ta i bruk de rettmessige beitene øst for Neiden i 5 c”.161 På
spørsmål om det er uenigheter om bruk av områder innad i reinbeitedistriktet (C5) svarer
N46 benektende. N46 sier at det heller ikke er inngått avtaler mellom siidaene om regulering av
bruken (C7) da det ikke er behov for det, siden ”man vet til enhver tid hvor en annen flokk er”.
Dette bekreftes av N24, som samtidig tar med at det kan være fordel å ha avtaler for å hindre
unødvendige konflikter.
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Her siktes det nok hovedsakelig til beitetider fastsatt av myndighetene.
Økte problemer med rovdyr omtales også i Hovedplan (distriktsplan) for Várjjat Siida s. 2.
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Beite og Bruksplan, Várjjat siida / reinbeitedistrikt 6 (2010) s. 2 og s. 5.
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Op. cit. s. 2.
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N47 svarer på spørsmål om det er tydelige grenser for bruken mellom siidaene (C3), at slik
han oppfatter det, har det vært klare grenser. Han sier videre at ”dersom naboer ved et uhell
slipper inn rein til vårt område, er de forpliktet til å ta bort reinen. Men dersom det er dårlig
beite så skal vedkommende få lov til å la reinen beite i andres område.”162
På spørsmål om det er andre grenser (grenser for beitetider eller antall beitedyr) (C4), svarer
han at det er beiteområdene som er avgjørende. Varangerhalvøya er et stort beiteområde,
og der kan man være lenge. Naturen setter selv grenser, men delvis blir de også satt etter
kalender. Den gang det ikke var gjerder, dro reinen tidlig sørover, men nå slipper vi ikke
reinen sørover før det er kommet nok snø og is på vannene.
Når det gjelder uenighet om bruk av områder (C5), og eventuelt hvilke områder det er
uenighet om bruken av, svarer N47 at naturen setter folk opp mot hverandre når ikke
naturens lover følges. Det er en del strid om områdene og da spesielt om vinterbeitene, men
også på høstbeitene som er på nordsiden. Stridigheten er ikke der hele tiden, men dukker
opp i ny og ned. Årsaken til stridighetene er at myndighetene har vært for ettergivende og latt
andre komme inn i område, jfr. punkt 6.3.5. N47 påpeker også at det kan være stridigheter
internt, og at de også forekommer når naturlovene ikke følges, f.eks. dersom reinen ter seg
på en annen måte enn det den vanligvis gjør. Han sier at de har gode beiteforhold i
sommerbeitedistriktet, og hadde også hatt rikelig med vinterbeite dersom ikke myndighetene
hadde latt andre komme inn i området.
Oppsummert kan det sies at når det gjelder enighet om beitebruk og grensene for denne, er det
en viss kontrast mellom fremstillingen i Beite og bruksplanen for 2010 (s. 2 og 5, se ovenfor),
hvor slik avklaring etterlyses, og fremstillingen til N24 og N46, som langt på veg avviser at
det foreligger behov for slik avklaring. Framstillingen til N47 gir også et noe mer nyansert bilde
av forholdene internt i Várjjat siida, hvor han også nevner at det tidvis er uenighet om bruken av
høstbeitene på nordsiden av Varangerfjorden, og således synes å være mer på linje med
framstillingen i Beite og bruksplanen.

5.3.5 Forholdet til andre reindriftssiidaer
Av uttalelsene N46, N24 og N47 framgår det som vi har sett at det er forholdsvis liten
uenighet om bruken av arealene internt i distriktet. I området øst for Neiden (i Sør-Varanger
kommune) er imidlertid beitebruken omtvistet, noe som har ledet til at medlemmer av Várjjat
siida/Reinbeitedistrikt 6 har stevnet staten for å få klarhet i rettighetene.163
Da Sør-Varanger kommune ikke omfattes av området som skal utredes under felt 2, er det
ikke naturlig å bruke stor plass på dette her. Det kan kort vises til N47 påpeker at det har
skjedd endringer av bruken av beitene i Sør-Varanger kommune etter krigen, hvor andre
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Det framgår ikke tydelig om N47 sikter til andre siidaer innen Várjjat siida, eller siidaer i andre
Reinbeitedistrikter.
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N47 m.fl. (i Reinbeitedistrikt 6) har 14. juli 2009 tatt ut stevning ved Oslo tingrett mot Staten v/Landbruksog matdepartementet og Reinbeitedistrikt 5A (Pasvik). Saken er overført Indre Finnmark tingrett 8. september
2010 (Per Evald Walle, pers. medd., Indre Finnmark tingrett, 21.12.10).

71

reindriftsutøvere har tatt i bruk deres områder. N47 påpeker for øvrig at disse ikke er
samer.164
N51 har anført at det også foreligger en annen konflikt i forhold til reineiere utenfor Várjjat
siida. Det er det han kaller en ”mellomgjerde-konflikt mellom Kårgåsen vintersiida og
Reinbeitedistrikt 7, Rakkonjárga. Konflikten har sin bakgrunn i at dagens mellomgjerde går
fra Geadnjajávri og følger hovedveien til Adamstoppen og Båtsfjord.165 Det har ikke vært
mulig å følge opp dette overfor N51, men uttalelsen er interessant da den også viser at
vintersiidaene opererer som selvstendige siidaer på sommerbeiteområdet.

5.3.6 Forholdet mellom reindriften og jordbrukere
Basert på intervjuene med reindriftsutøvere i Várjjat siida framstår reindriftsamenes forhold til
jordbrukere, mer spesifikt sauebøndene, som trolig det mest konfliktfylte forholdet innen
utredningsfeltet, hvor det foreligger så vel kryssende arealbruksbehov som rettslige
interesser.
Kort om utviklingen av saueholdet de siste tiårene
Rent faktisk kan det påpekes at saueholdet i Nesseby kommune har økt betydelig det siste
tiåret, fra 765 sau (lam ikke medregnet) i 2001 til 1480 i 2009.166 Mesteparten av denne
økningen har skjedd etter 2005, da det var registrert 836 sau. Antall bruk er også fordoblet i
denne fireårsperioden; fra 6 til 12. For øvrig kan den nevnes at sauetallet har vært
forholdsvis stabilt fra 1969 til 2005 med sauetall omkrig 700 – 800 dyr, med en topp på 870
dyr i 1989 og en bunn på 575 dyr i 1979.
Generelt sett gir de tre intervjuede reineierne, N46, N24 og N47, et samstemt bilde av
problemet, som i følge dem er grunnet i at saueholdet har ekspandert i omfang og areal
utover de beiteområdene bøndene tradisjonelt har nyttet, og at de dermed har tatt i bruk
reindriftssamenes tradisjonelle beiteområder. Foruten de intervjuede reineierne, er det
naturlig å vise til Øystein Nilsens omtale av husdyrholdet i Nesseby, hvor denne utviklingen
beskrives og bekreftes.167 Han skriver at husdyrhold var vanlig i alle familier fram til 1950årene og at sauen ble sluppet tidlig opp i bakkene eller ned i fjæra:
Sauen og hesten snaubeitet bygdas nære omgivelser både for gress, småvier og
småbjørk. Av bilder tatt før 1960, og i enda større grad før 1930, ser en hvor
sauebeitene ovenfor bebyggelsen var. Det var vanlig at sauene kom hjem hver
dag og ble satt inn i en ca. 7 x 7 meters innhegning for natten. Innhegningen ble
flyttet med noen dagers mellomrom, og slik ble jorda samtidig gjødslet. Årsaken
til slikt sauehold var beskyttelse mot ulv, samt at sauen ble melket. Noen sauer
gikk likevel og beitet lenger opp i skogen hele sommeren.
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Se for øvrig den historiske framstillingen i punkt 5.2.5 og 5.2.6.
N51 (pers. medd. 08.11.10). I følge N51 må ny trase gå fra Magisterhøgda til Bjørnvik i Kongsfjord, som er
den gamle distriktsgrensen. Dagens gjerde stenger for flyttveien og reinen trekker mot Bjørnvik, som igjen er
med på å føre til uheldige sammenblandinger av flokkene.
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Se figur 27 i kap 6.
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Nilsen: Varangersamene s. 43.
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Denne formen for beitebruk bekreftes også forholdsvis samstemmig av de fastboende slik
som N10, N2, N21 og N44.168 Det må imidlertid nevnes at de fastboende, slik som Maja,
påpeker at også reindriften har tatt i bruk områder nærmere bebyggelsen som den ikke
brukte i samme grad tidligere. Konfliktene knyttet til beite- og annen arealbruk synes således
å være av forholdsvis ny dato.169
Kort om partenes standpunkter og rettsgrunnlaget
Reineiernes oppfatning er at sauebøndene kun har beiterett i sitt nære utmarksområde, og at
bøndene gjennom organisert drift med store saueflokker nå beiter utover disse områdene.
Slik sett kommer denne beitingen i konflikt med reindriftens interesser.170 Fra sauebønder
framholdes en annen oppfatning, slik det eksempelvis sies av N29: ”Når områder som ikke
har vært i bruk til sauebeite blir tatt i bruk kan det bli reaksjoner. Sauedrift og reindrift har lik
bruksrett i hele området.”171 Dermed synes det ikke bare å foreligge en uenighet om faktisk
bruk, men også en tvist om beiterettighetene.
For ordens skyld kan det være nyttig kort å gjengi rettsgrunnlaget for de to formene for
beitebruk. Til jordbrukere, eller ”jordsbrukseiendom ligger rett til beite for så stor buskap som
kan vinterføs på eiendommen”, jf. finnmarksloven § 23 annet ledd.172 Reindriftsutøvere har
”på grunnlag av alders tids bruk rett til å utøve reindrift innenfor de delene av fylkene
Finnmark, … hvor reindriftssamene fra gammelt av har utøvet reindrift, jf. reindriftsloven § 4
første ledd.173
Reindriftsutøvernes synspunkter
Synspunktene i dette avsnittet er framkommet i intervju med reineierne N46, N24 og N47.
Tilsvarende synspunkter fra saueeiere og andre fastboende, framkommer i kap 6. I følge
reineierne oppstår konfliktene både som følge av at sauene forstyrrer reinen og beslaglegger
beite. De har også en oppfatning av at sauebeiting omdanner beitefloraen i negativ retning
for reindriften, og at lukt av urin og avføring presser reinen bort fra beitene.
N46 uttaler at det har vært klare grenser mellom reindriftens bruk og annen bruk av området
(D1). Dette har i følge N46 kommet til uttrykk ved at sauebeitingen tradisjonelt har foregått
rundt husene, men i den senere tid har ekspandert innover i fjellet: ”Vi opplever at det tidlige
høstbeitet er nedbeitet og av mye mindre verdi i dag enn slik det var tidligere.” N46 sier at
grensene mellom bufebeite og reinbeite (D2) ble overholdt tidligere ved at sauebøndene
brukte nærområdene rundt husene. Han mener det er der de har beiterett, ikke oppe i fjellet.
På spørsmål om hvordan eventuell felles beitebruk fordeles mellom sau og rein svarer han at
beitebruken ikke fordeles, men at reinen skyves bort. Sauen har en annet beitemåte enn
168

Se kap 6.4.3
Jf. også N48 (pers. medd. 17.01.2011)
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Flere standpunkter og rettsoppfatninger er gjengitt i kap 5.3.9 og kap 5.4.
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Se kap 6.4.3
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Lov 17. juni 2005 nr. 85 om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark fylke
(finnmarksloven). Av forarbeidene framgår det at dette er en rett grunnet i ”gammel bruk og rettsoppfatning”, jf.
NOU 1997: 4 Naturgrunnlaget for samisk kultur s. 479. Se også Øyvind Ravna: ”Rett til beite for
jordbrukseiendom på Finnmarkseiendommens grunn” i Tidsskrift for Rettsvitenskap (121) 4–5/2008 s. 561–579.
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Lov 15. juni 2007 nr. 40 om reindrift (reindriftsloven). Reindriftsrettens grunnlag er også fastlagt gjennom
rettspraksis, f.eks. i Selbudommen i Rt. 2001 s. 769. Beiteretten er nærmere presisert i reindriftsloven § 19, hvor
den knyttes til ”fjellet og annen utmarksstrekning, herunder også tidligere dyrket mark og slåtteng”.
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reinen; den spiser alt og floraen endres slik at det vokser opp nye arter. På sikt forringes
beitene. Når reinen kommer til høstbeitene er mye beitet bort av sau.
N24 mener at det i dag ikke er klare grenser all den stund andre kan invadere deres
beiteområder (D2). I forhold til om det er grenser mellom bufe og reinbeite svarer han at før
var det et par kyr, sauer og hest i hvert hushold. Opprinnelig foregikk saueholdet i nærheten
av bebyggelsen. Slik er det ikke i dag: ”Rettsoppfatningen er at de [sauene] skal være i
nærheten av husene, men de nå er langt oppe i fjellet. Sauene blir transportert til reinens
høstbeite av enkelte næringsutøvere. Gjerde fra Bergebyelva til Jakoselva er ikke bra for
reindriften.” Han uttaler også (D3) at myndighetene ikke har gjort noe for å regulere bruken.
De har gitt frie tøyler til landbruket: ”Det burde være strengere regler for landbruket, de
ødelegger reinens beiter.”
Når det gjelder avtaler (D4) uttaler N24 at det ikke er grunnlag for å inngå slike, da
sauebøndene har tatt seg til rette i reinbeiteområdene. Han mener at konfliktene (D5)
skyldes saueholdets ekspansjon i reinens høstbeiteområder: ”Før beitet reinen i
høstbeiteområdet og vi måtte vente til snøen kom før vi kunne samle flokken. I dag går den
tvers gjennom området og vil inn på vinterbeitet.” Reinen kommer således for tidlig til gjerdet
som skiller mellom sommer- og vinterbeitet, hvor den presser på eller sprer seg slik at dette
skaper problemer for skille- og merkearbeid. Dyrene blir også påført vekttap da de ikke får
tilstrekkelig ro under beitet.
N24 nevner også at det har vært foretatt beitegranskninger (i Guohppi) som viser at 60–80
plantearter er forringet pga. sauebeiting. På høstbeitet er soppen, som er viktig for reinen for
å bygge opp fettreservene, spist opp når reinen kommer dit. N24 viser videre til eksempelet
hvor Hjalmar Harila fikk etablerte sauedrift i et område hvor det ikke hadde vært slik drift
tidligere,174 men hvor reinen hadde trekkveger (i Suolovággi). De ble ødelagt. I denne saken
protesterte reindriften så godt den kunne, men det ble likevel etablert et helt nytt sauebruk i
området. N24 mener at myndighetene burde gå tilbake i tiden og se hvordan det har vært
tidligere. Han viser til boka ”Varangersamene” av Øystein Nilsen, hvor det fremgår hvem som
hadde sauer i etterkrigstiden og hvor mange de hadde. Han oppfordrer
Finnmarkskommisjonen til å se på tallmaterialet i boka til Nilsen.175
Også N47 uttaler at forholdene til sauebøndene er blitt vanskeligere. Det er blitt mer sauer
og for mange bønder: ”De kan ha så mye sau de vil. De tar heller ikke kontakt med oss. Hvis
de hadde gjort det, kunne vi ha snakket med hverandre om hvordan vi best kan nyttiggjøre
oss av områdene.” Dette understrekes av uttalelsene til N46, som sier at myndighetene ikke
har regulert bruken av utmarksområdene mellom reindriftsutøvere og andre brukere (D3):
”Saueholdet ekspanderer. Reindrifta har tall å forholde seg til, sauebøndene kan slippe ut det
de klarer å fø på gårdene, slik det står i finnmarksloven [§ 23, andre ledd].”
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Saken verserte lenge som en konflikt mellom Statskog SF og Hjalmar Harila, se bl.a. TOSFI-2006-27940 på
www.lovdata.no som gjaldt salærfastsetting, men hvor det vises til tidligere rettstvister i saken. Se for øvrig også
Ravna: ”Rett til beite for jordbrukseiendom på Finnmarkseiendommens grunn” (i TfR 2008).
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Se Nilsen: Varangersamene, boplasser og ressurser, s. 62. Her framgår det at det i 1949 var 986 sauer og
1251 lam i Nesseby kommune. Tilsvarende tall for 1907 var 666 sauer og 1251 lam. Se for øvrig også
framstillingen til Øystein Nilsen av saueholdet fram til 1960 som er gjengitt ovenfor.
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På spørsmål om reindriftsutøvere og bøndene har inngått avtaler om bruk, svarer N46 at
sauebøndene gjerne kunne ha spurt reindrifta før de ekspanderer (D4). Kommunen er spurt
og den har bidratt til beitegransking. Beitegranskingen konkluderer med at det er plass til
flere sauer,176 men det bestrides av reindrifta, sier N46, som mener at antallet sauer må
reduseres. I forhold til om det har vært konflikter i forbindelse med bruk av utmarksområdene
(D5) svarer han at ”Bønder sørpå behøver ikke å konkurrere med reindrifta. Her må de det.
Man kan ikke sammenlikne områdene sørpå med nordområdene”.
På spørsmål om det har skjedd oppdyrking eller vern av områder som tidligere har vært reindriftsområder og om dette har skapt problemer for reindriften (D6), svaret N46 at reinen
tiltrekkes av dyrket mark. Han sier også at gjerdene til jordbrukerne forandrer flyttvegene til
reinen slik at den styres ned på veiene. Noen gjerder har porter, men ikke alle og det har
vært påpekt. Mellom Nesseby og Vestre Jakobselv er det gjerder som holder reinen på
vegen. Det utgjør et stort problem. På begge sider av Bergebyelva og overfor Mortensnes er
utmarksområder oppdyrket. Dette er problematisk da reinen tiltrekkes av det ferske graset,
sier N24: ”Bøndene sier at reinen ødelegger jordene. Dette skaper konflikter.”
Beiteundersøkelse i regi av Norsk institutt for skog og landskap på Ås
Norsk institutt for skog og landskap på Ås ved Per K. Bjørklund, på oppdrag fra Nesseby
kommune, har vegetasjonskartlagt to områder innenfor Nesseby og Vadsø kommuner. 177
Områdene er Meskelv vest i Nesseby kommune, som er uttalt å tilhøre Klubbvik beitelag, og
Bergeby-Jakobselv, som strekker seg over deler av Nesseby og Vadsø kommuner hvor
Klubbvik og Jakobselv beitelag nytter beitet. Av forordet i rapporten framgår det at
målsettingen med vegetasjonskartleggingen har vært å gjøre vurderinger av beitene hvor
resultatet skal gi grunnlag for planlegging av beitebruk for sau. Rapporten gir en omtale av
natur, vegetasjon og beiteforhold, sammen med et overslag over beitekapasitet for sau. I
rapporten blir sambeiting generelt, og da særlig mellom sau og storfe, beskrevet som
positivt. Det heter bl.a.:
Beiting med to eller flere dyreslag gir bedre utnytting av et beiteområde. Dette
fordi de fleste dyreslaga vil ha mer eller mindre ulikt valg av beiteplanter og
beitesteder. Ved aukende variasjon i terreng og vegetasjon innafor et
beiteområde, vil også denne fordelen ved sambeiting auke. Jo flere dyreslag som
beiter sammen, dess større sjanse er det for at flere plantearter blir utnytta og en
større del av beitet brukt (Garmo 1994).178 Enkelte plantearter som storfé vraker,
f.eks. engsoleie, blir beita av sau (Garmo 1994). Sauen beiter mer selektivt og
trenger ikke så høg fôrmengde som storfé, slik at terreng med lågere produksjon
av beiteplanter kan nyttes bedre med sau. Storfé beiter gjerne på myr, der sauen
sjelden går. Sauen vil på sin side kunne utnytte mer vanskelig tilgjengelig terreng.
Det er ikke gjort tilstrekkelig forskning omkring effekter av sambeiting til at det
kan tallfestes hvor stor denne fordelen er i form av hausta formengde og tall dyr
på beite.179
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Beiteundersøkelsen omtales i punkt 5.3.6.
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Bjørklund: Vegetasjon og beite i områda Bergeby – Jakobselv og Meskelv Vest s. 50.
177

75

Til slutt i avsnittet om sambeiting heter det at ”liknende fordelaktige effekter vil oppstå ved at
sau og rein beiter innafor samme område, men dette finnes det liten kunnskap om”. For øvrig
må det kunne sies at reindriftens situasjon er behandlet overflatisk i rapporten. Dette selv om
målsettingen med rapporten har vært å vurdere beitene med tanke på planlegging av
beitebruk for sau. Utover det som alt er nevnt, beskrives reindriften i all hovedsak på s. 53 i
rapporten:
De kartlagte områda ligger i Varangerhalvøya reinbeitedistrikt. Dette er et
sommerbeiteområde med beitetid fra 15.04. til 15.11. Det er 15 siida-andeler
(bruksenheter) som bruker distriktet (Reindriftsforvaltningen 2008).180
Kartleggingsområda har funksjoner knytta til reindrifta vår og haust. Under
vårflyttinga trekker reinen gjennom området i løpet av april – tidlig mai. Flokkene
kommer så inn i områda i oktober og trekker til vinterbeitene i Sør-Varanger.
Hovedtyngda av rein trekker mot nord og aust.181
Avslutningsvis heter det at ”[b]are et mindre antall rein kan påtreffes i de kartlagte områda i
perioden det går sau på beite, og da helst på seinsommer og haust. Reinen går da mest i
ytterkanten av området mot snauviddene i nord”. Det må her kunne påpekes at Bjørklund har
vært forholdsvis selektiv i valget av kilder for dette utsagnet; det er kun basert på personlige
meddelelser fra N19 og N29, som begge er sauebønder. Hvor velfundert
avslutningsuttalelsen er, kan nok også drøftes. Her heter det:
I nåværende drift utnytter sau og rein de samme områda hovedsakelig til ulik tid.
Ved en slik sesongbruk bør det ikke være problemer mellom rein- og sauedrift
knyttet til konkurranse om ressursgrunnlaget.182
Etter vårt skjønn bør dette primært betraktes som en hypotese, som bør undersøkes
nærmere, hvor også andre aspekter enn de rent botaniske tas i betraktning. Samtidig nevnes
det at annen forskning peker mot at felles beitebruk mellom sau og rein ikke er
problematisk.183
Av rapporten til Bjørklund fremgår det ikke om Reinbeitedistrikt 6, Várjjat siida eller
enkeltreindriftsutøvere er forespurt om reindriftens bruk av de undersøkte områdene. For
øvrig nevnes det at også i Nesseby kommunes Utviklingsplan for landbruket fra 1998 synes
beiteressursene og beitekapasiteten for sau å være beskrevet og vurdert uten at det i
nevnbar grad tas hensyn til at det også foregår reindrift på disse områdene.184
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5.3.7 Forholdet til annen bruk (jakt, turisme, nasjonalpark)
N46 framholder også at elgjakta skaper store problemer (D5) med løshunder og firehjuls
motorsykler (som også kjører opp spor som reindrifta får skylda for). Han uttaler videre at
jegerne ikke tar hensyn til reinen, og hundene går løs i perioden oktober til midten av
november. Rypejakta er også problematisk, men ikke i samme grad som elgjakta. Det hadde
vært bra om disse jaktene kunne samkjøres og det hadde vært en løsning å ha jaktsesongen
tidligere på høsten. N46s personlige mening er at reindrifta burde styrt jakta i områdene hvor
det er rein, slik det i følge han er i Sverige.
N47 er av samme oppfatning og påpeker at elgjakta har økt og den foregår på høstbeitene,
hvor jegerne nytter motorkjøretøy. Når det gjelder rypejakta, påpeker han at når det er mye
ryper, skaper dette også et problem for reindriften. Mediene er raske til å opplyse om det er
mye ryper, og da kommer det rypejegerne fra alle deler av landet til beiteområdene.
Også N24 nevner at elgjakta er problematisk, gjerder rives ned og reinen går over til andre
distrikter. Jakta fører også med seg motorisert ferdsel og bruk av løshunder.
N46 uttrykker også bekymring for at etableringen av Varangerhalvøya nasjonalpark vil øke
trafikken i området. N47 påpeker imidlertid at kun et lite stykke av nasjonalparken ligger i
Nesseby kommune. Dette lille stykke skaper i følge N47 ikke store problemer.
N47 anfører videre at skuterbruken skaper problemer for reindriften. Når det lages løyper er
det fritt for alle i Norge å bruke dem. Etter N47s mening burde det ha vært regulert slik at
bare bygdas folk kan bruke skuterløypene. Dette understrekes også av at N24 sier at
fritidsbruk, hyttefelt og annen rekreasjonsbruk er problematisk. Dette gjelder særlig
skuterløyper og barmarksløyper.

5.3.8 Verddeforhold
På spørsmål om verddeforhold svarer N46 at det i liten grad eksisterer slikt i Nesseby
kommune. På Krampenes utenfor Vadsø (forf. anm.: der merking og uttak av slakt foregår)
fungerer dette bra. Også N47 understreker at verddeforholdet fungerer godt: Tidligere hadde
verddet reinmerke, og det var også annerledes da når alt skulle gjøres med håndkraft.
Reinen gav klær og kjøtt, og det trengte verddet. Reindriftsutøvere trengte fisk, og også hjelp
fra verddet. Det sosiale var også viktig.” Også N24 påpeker at verddeforholdet på
Krampenes er godt. Men det har forandret seg mye; før var det tettere bånd mellom
reindriftssamene og bygdefolket.
Verddeforholdet i Nesseby kommune er for øvrig omtalt av Øystein Nilsen, hvor det framgår
hvordan dette utviklet seg gjennom 1900-tallet. Han viser til at tidligere hadde det
tradisjonelle verddeforholdet mellom reindriftssamer og fastboende i Varanger et langt større
omfang: ”Så lenge reindriftssamene flyttet med hele familien mellom sommer- og
vinterboplasser (sommer- og vinterbeiter), holdt de sau som de hadde på sommerboplassen
sin inne på Várnjárga/Varangerhalvøya. Om vinteren levnet de sauene hos sine sjøsamiske
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verdder ved fjorden (fram til 1910).”185 Nilsen påpeker også at verddeforholdet innebar at
mange fastboende fikk eget reinmerke og egne rein. Reineierne hadde også utmarksslåtter
ved sommerbeiteplassene, som de overlot til verdder og andre etter at de sluttet å bruke
dem selv. Nilsen avslutter med at det i dag er lite igjen av verddeforholdet mellom
reindriftsutøvere og den øvrige befolkningen i Nesseby. Derimot eksisterer det ennå ved
Krampenes utenfor Vadsø:
Da det ble bygd samlegjerde i Krampenes på 1960-tallet, var det
Krampenesværingene som ble verdder. Flere fikk [rein]merke og noen har det
fremdeles. De deltar som hjelpere når reinen samles i gjerdet hvert år i
september.186

5.3.9 Rettsoppfatninger
Hvem har retten til områdene?
Innledningsvis kan det være greit å vise til at rettsgrunnlaget for reineiere og jordbrukere kort
og generelt er gjengitt under punkt 5.3.6.
På spørsmål om hvem som har retten til områdene (E1) svarer N46 at reindrifta har
førsteretten. Han viser også til at reindriftsloven gir reineierne rett til å fiske der de har rein.
Når det gjelder multeplukking, ligger retten i fellesskap med bygdefolk; bygdefolk må også ha
adgang til å jakte og fiske, men de må ta hensyn til reindrifta.
Også N24 mener at reindrifta har beiteretten i området. Sauebøndene har rettigheter i sine
nærområder og ikke oppe på fjellet. Han sier videre at her er det et spørsmål om hvor grensa
skal gå og hva som er definisjonen av ”nærområder”. Smuk uttaler at de som har brukt
områdene, uavhengig av hvor de bor, og som kan dokumentere bruken over lengre tid, har
rettigheter til områdene.
På spørsmål om forskjellige siidaer har rett til forskjellig bruk innen reinbeitedistriktet (E2)
svarer N46 benektende. Slik oppfatning har også N24. N47 sier at reinen oppfører seg på
samme måte uansett siidatilhørighet. N47 uttaler også at det må være grenser (uten at det
fremgår om det gjelder innen Várjjat siida, i forhold til andre siidaer, eller i forhold til
sauebønder). Han sier videre at når det er katastrofeår vil ikke noen grenser kunne hindre
reinen i å overskride disse.
N46 sier at det ikke er geografiske grenser for rettighetene (E3), men det burde vært fastsatt
grenser som gjør at jordbrukerne holdt seg til nærområdene rundt husene. På spørsmål om
det er forskjellige oppfatninger om hvem som har rett til områdene (E6) svarer N46 at i forhold
til lokalbefolkningen er det varierende oppfatninger om elgjakt etc. Også N24 sier at det er
forskjellige oppfatninger om hvem som har rett til områdene. Videre er det forskjell mellom
utenbygds folk og kommunens folk når det gjelder rettigheter, og likeledes mellom
reindriftsutøvere og andre brukere.
185
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N46 mener at rettsoppfatningene ikke har endret seg (E7), med at bruken derimot er endret;
bøndene tar seg til rette, og trenger lengre og lengre til fjells. N24 mener at noen oppfatninger
har endret seg, slik som retten til bestemte områder for snarefangst, men det er ikke så relevant
lenger i dag. Oppfatningen av reindriftsretten har imidlertid ikke endret seg. Samtidig er
bygdefolk mer opptatt av sine rettigheter i dag enn før og har dannet bygdelag. N47 vet ikke om
det er endringer. Men han nevner at det er kommet mange nye lover som påvirker folk.
På spørsmål om det er samsvar mellom oppfatning om rett og praktisk bruk (E8) svarer N46 at
det er det jo ikke siden saueholdet kan ekspandere i reindriftsområdene. N24 er av en liknende
oppfatning og sier at det ikke er samsvar mellom sauebøndenes bruk og deres rettigheter. N47
uttaler at dagens oppfatninger ikke kan legges til grunn for rettigheter. Man må gå lenger tilbake
i tid og se på hvordan bruken av områdene har vært.
På spørsmål om det som har vært oppfattet som urett er blitt reagert mot på noe vis, sier N46 at
de har prøvd å komme i kontakt med kommunen angående urettmessig sauebeiting (E9), men
det har vært resultatløst. Sauebøndene vil ikke høre på reindrifta, selv om vi har prøvd å ta
kontakt. N24 påpeker også at de har protestert på de måtene de har kunnet, og han viser til at
rådmannen/kommunen har sagt at de må reise rettssak om de ønsker en avgjørelse av dette.
Eiendoms- eller bruksrett?
På spørsmål om reinbeiteretten er å regne som eiendomsrett eller bruksrett (E4), svarer N46
at reindrifta har bruksrett, men burde ha hatt eiendomsrett. Med bruksrett blir man ikke tatt
hensyn til, verken av bønder eller myndigheter. Grunnlaget for retten (E5) er alders tids bruk.
N24 uttaler her at beite- og bruksretten tilligger dem eksklusivt (E4). Når det gjelder
eiendomsrett, sier han at dette er et spørsmål om hvordan begrepet defineres. Han mener at
de til en viss grad har eiendomsrett, noe som bl.a. innebærer at de kan hindre annen
etablering. Grunnlaget for retten (E5) er alders tids bruk og sedvane.
N47 uttaler at reindriftsutøvere aldri har snakket om eiendomsrett (E4). Men nå når folk har
mer fritid og vil ut i utmarka, så er man nødt til å begynne å tenke annerledes og begynne å
snakke om eiendomsrett. Det hjelper lite med bare bruksrett. Bøndene øker buskapen.
Likeledes lager kommunen nye skuterløyper og etablerer hyttefelt i utmarka. Et annet
alternativ at det fastsettes strenge forskrifter som beskytter mot inngrep i bruksrettighetene
slik at de blir å betrakte som eiendomsrett. Han sier videre at loven må være grunnlaget for
retten (E5): ”Men rettsgrunnlaget for loven er tidligere tiders bruk av områder. Slik gammel
bruk av områder må imidlertid dokumenteres.”
Noen andre rettsoppfatninger
Intervjuundersøkelsen innbefattet også noen spørsmål om rettsoppfatninger av mer generell
art; ikke rettet mot en konkret brukssituasjon. Tatt i betraktning den relevans urfolks
sedvaner og rettsoppfatninger har fått i norsk rett, bl.a. som følge av landets ratifisering av
ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater i 1990, finner vi det
interessant å gjengi noen av disse.
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På spørsmål om man mener at sedvanemessig bruk over tid danner rettigheter, hva skal da
legges til grunn for å dokumentere bruken,187 svarte samtlige tre respondenter skriftlige kilder
slik som litteratur, domsprotokoller eller reindrifts- eller jordbruksforvaltningens arkiver o.l., to
svarte også dokumenterbar bruk på annen måte, eksempelvis gammer, hytter og gjerder. To
svarte også naturlige grenser slik som høydedrag og vassdrag. En person svarte også muntlige
overleveringer.
På spørsmål om det er andre forhold man synes er viktig å få fram i forbindelse med retten til
utmarka, svarer en av de intervjuede at avgift for punktfester til hyttetomter burde tilfalle
reineierne eller reinbeitedistriktet. Likeledes at det ble utbetalt erstatning til reineierne ved
hyttebygging.
På generelt grunnlag ble det også spurt om det finnes tradisjonelle regler for (1) dyretall, (2)
beitetidsrom, og (3) bruk av geografisk områder der flere siida’er har rett til å bruke et felles
beiteområde, og (4) om slike regler forpliktet (F1). Samtlige tre respondenter svarte ja på
(1), på (2) svarte én ja og to nei, på (3) svarte to nei, mens én unnlot å svare. På spørsmål
(4) om man følte seg forpliktet av reglene, svarte to ja (en dog med forbehold om ”så lenge
andre gjør det”), mens én unnlot å svare. Det ble for øvrig uttalt at reaksjoner mot de som
ikke fulgte disse reglene kunne skje internt gjennom vedtakelse av beite- og bruksplan, eller
fra myndighetene gjennom tilbakeholding av driftstilskudd.
Oppfatninger om forholdet mellom rein og sau
Foran har vi gått gjennom en del konkrete rettsoppfatninger knyttet til reineiernes og
sauebøndenes beiterett. Intervjuundersøkelsen innehold også en del G ”Rettsoppfatninger i
forhold til jordbrukere” som siktet mot å avdekke mer generelle rettslige og faktiske
oppfatninger.
To av reineierne er avvisende til at både bufeholders og reineiers historiske rettigheter må
fastsettes, og en eventuell reduksjon deretter må skje forholdsmessig/prosentvis. Den tredje
synes å ha en viss forståelse for en slik ordning, men uttaler: ”Men etter mitt syn har ikke
bufeholdere rett til mer beite enn det som har vært praksis fra tidligere tider.” En av de
intervjuede svarer dessuten at ”slik det har vært for bare 20–30 år siden så kan ikke
bufeholdere ha noen festnet beitebruk i dette feltet”.
Samtlige tre reineiere er enige om at rein og sau konkurrerer om beite slik at det kan føre til
beitemangel. Konkurransen fører også til at uro og forstyrrelse (også fra menneskelig
aktivitet i tilknytning til saueholdet), og urin og avføring som skremmer reinen unna beitet. En
av de intervjuede uttaler, som vi har sett, at ”sauebeiting forandrer floraen og ødelegger
beiteforholdene for reinen. Høstbeitene er nedbeitet når reinen kommer dit. Sau har mer
parasitter og på sikt vet man ikke om overføring på rein. Rein har ikke slike sykdommer.”
Reineierne legger til grunn at de har rett til å drive reindrift på alt utmarksareal i Nesseby
kommune. For øvrig vises det til det forannevnte om at reineierne mener at bufeholdere kun
har beiterett for sau i sitt nære utmarksområde, slik bruken har foregått gjennom alders tid, at
den rett jordbrukere har i medhold av finnmarksloven § 23 annet ledd, kun gjelder på slike
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områder. Bufeholdernes beitebruk med store saueflokker går nå langt utover dette. Slik sett
kommer denne beitingen i konflikt med reindriftens interesser.
Som også vist er det blant bufeholderne fremmet en oppfatning om at sauedrift og reindrift
har lik bruksrett i hele området, altså også der sauebeiting tidligere ikke har vært utbredt. Det
foreligger med dette en konflikt om beiterettighetene som bør løses av hensyn til
forutsigbarheten i begge næringer.

5.4

Konklusjoner

5.4.1 Bruken av arealer og beiteområder
Arealbruken til reindriftssamene i Várjjat siida i dagens Nesseby kommune og deres
rettsforgjengere framstår som stabil og veletablert. Dette gjelder i særdeleshet bruken av
sommerbeitene, som synes å ha pågått på Varangerhalvøya siden 1500-tallet, og med
forholdsvis store, domestiserte flokker siden slutten av 1600-tallet. Bruken er bl.a. omtalt av
embetsmenn, vitenskapsfolk, reisende og i utredninger på 1700-, 1800-, og 1900-tallet.
Tidlig på 1700-tallet må det antas at reindriften økte i omfang. I følge beretningene til
Schnitler gikk reindriften tilbake omkring 1740. Tilbakegangen på midten av 1700-tallet
bekreftes også av Paus. På 1800-tallet ekspanderte reindriften på nytt, og varangerflokken
utgjorde omkring 1850 anslagsvis 25 000 dyr. Når det gjelder utviklingen fram til
århundreskiftet, varierer kildene noe, men både fra 1901 og 1912 foreligger det forholdsvis
sikre kilder som viser at varangerflokken var blitt betydelig mindre og nå utgjorde ca. 10 000
rein.
Selv om reindriften har foregått på de samme områdene og i store trekk på samme måte
siden Schnitler, Paus og Keilhau gjorde sine nedtegnelser på 1700- og 1800-tallet, har det
likevel skjedd en betydelig endring i driftsmåten. En vesentlig endring skjedde da
varangersamene ble bofaste omkring år 1900, hvoretter kun mennene fortsatte å følge
flokkene. Omleggingen av beitebruken da grensen mot Finland ble stengt, må også ha
medført vesentlige endringer av vinterbeitebruken, noe som sikkert også var tilfelle da
bruken av Pasvik opphørte på 1930-tallet.
En annen vesentlig endring skjedde på 1960-tallet. Da tok reindriftsutøverne i bruk
skillegjerder, mekaniske hjelpemidler som snøscooter samtidig som flokkene vokste i
størrelse i forhold til reintallene etter andre verdenskrig. Denne utviklingen fortsatte utover
1970-tallet og innebar mindre tamme dyr og større spredning av flokkene på sommerbeitet.
Flokkstrukturen er også blitt vesentlig endret de siste tiårene, hvor simler som produserer
kalv og dermed kjøtt, blir det dominerende elementet i flokken.
Selv om arealbruken av sommerbeitene samlet sett fremstår som meget stabil, synes det å
være endringer i hvilke områder som er brukt som kalvingsland og vår- og tidlige
sommerbeiter, se for eksempel kartet til Nissen (figur 15), Vorrens beskrivelse i kap 5.2.7 og
nåtidens kart over kalvingsland og vårbeiter (figur 22). Tendensen synes å være at
områdene nærmere sjøen i større grad er tatt i bruk de siste tiårene.
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Hvis vi ser bort fra de eldste beretningene, og konflikten omtalt i pkt. 5.2.9 er det i liten grad
påvist konflikter omkring sommerbeitebruken historisk sett. Bruken av vinterbeitene har
variert noe mer, noe som for en stor grad skyldes forhold reindriftssamene ikke har hatt hånd
om. Her kan det som alt nevnt pekes på grensestengningen mot Finland i 1852 som den
største enkelthendelsen når det gjaldt endring i beitemønster. Grensestengningen førte til at
varangersamene måtte oppgi sine tradisjonsområder i dagens Utsjok og Enare kommuner i
Finland. Som en kompensasjon for dette ble Pasvikområdet tatt i bruk som vinterbeiter, en
bruk som opphørte som følge av et sammensatt problembilde på 1930-tallet. I tilknytning til
disse endringene har det nok vært konflikter, hovedsaklig mellom reindriftsutøverne internt i
Varanger, i forhold til andre reindriftsgrupperinger, og trolig også i forhold til myndighetene.
Samtidig har disse endringene ganske sikkert påført reindriftssamene i Nesseby varige tap. I
perioden 1856 til 1911 ser vi også at antall “byer” (siidaer) er redusert fra 13 til to.
Selv om bruken av vinterbeitene har variert utenfor grensene for dagens Nesseby kommune,
må det kunne slås fast at områdene innenfor kommunens grenser, på sørsiden av Varangerfjorden i det som i dag utgjør vinterbeitedistrikt 5D, har vært brukt som kjernevinterbeiteområde for reindriftssamene i Varanger/Nesseby tilbake til tidlig på 1700-tallet.
Flyttetidene mellom sommer- og vinterbeitene synes også å ha vært stabile over lang tid. I
1854 ble det som vi har sett innført forbud mot å nytte områdene sør for Varangerfjorden til
sommerbeiter. Vi har også sett at Fylkesmannen i Finnmark, henholdsvis i 1937 og 1962,
fastsatte tidsrammer for bruk av vinterbeitene (1. oktober til 1. mai) og sommerbeitene (15.
april til 15. november).
Várjjat siida (Reinbeitedistrikt 6) bruker arealer som strekker seg over mange kommuner.
Nettopp det at bruken strekker seg over flere kommuner, gjør at utredningen av bruk og
rettsoppfatninger trolig får visse uheldige begrensninger. Naturlig burde vinterbeitebruken
kunne ses i sammenheng med anført bruk og rettskrav i Sør-Varanger kommune, likeledes
som sommerbeitebruken burde kunne vurderes i forhold til nabosiidaer/distrikter på
Varangerhalvøya.

5.4.2 Reintallsutviklingen
Reintall står ofte i fokus når reindriftens areal- og beitebruk drøftes. Fra begynnelsen av
1800-tallet finnes det oppgaver over reintall. Som vist oppgir fogdene Cappelen og Saxlund i
henholdsvis 1832 og 1839 at reindriftssamene i Øst-Finnmark samlet hadde om lag 30 000
rein. Det framgår ikke hvor mange av disse som tilhørte varangerflokken.
Reintallsoppgavene før grensestegningen er heller ikke presise, men det må kunne antas at
varangerflokken på dette tidspunkt var på sitt største, og utgjorde om lag 25 000 rein,
kanskje mer. Som vi har sett viser av innberetning fra fogd Nordgren fremgår at
varangersamene i 1856 hadde 22 890 rein, noe som utgjorde 2/3 av hele Øst-Finnmarks
reinbestand. Som vi har sett oppga Friis 10 år senere et reintallet til 15 534.
Som alt nevnt varierer oppfatningene noe når det gjelder reintallene fram mot år 1900, men
fra henholdsvis 1901 og 1912 foreligger det forholdsvis sikre kilder som viser at
82

varangerflokken utgjorde ca. 10 000 rein. Flokken fortsatte å minke etter det. I en oppgave
fra Landbruksdepartementet fra 1928, har vi sett at varangerflokken ble anslått til ca. 6000
dyr. Under andre verdenskrig ble flokken kraftig desimert, og utgjorde ved krigens slutt ikke
mer enn anslagsvis 1800 dyr. I perioden etter andre verdenskrig vokste flokken gradvis fram
til midten av 1980-tallet, hvoretter den stabiliserte seg på samme nivå som i første tiår av
1900-tallet, altså ca. 10 000. Fra dette tidspunkt og fram til i dag har reintallet i Várjjat siida i
gjennomsnitt ligget i overkant av 10 000 dyr.
Gjennomgangen viser at reintallet til samene i Nesseby kommune må kunne sies å ha vært
forholdsvis stabilt etter at de tilpasset seg de nye forholdene som oppsto da grensen mot
Finland ble stengt. Med unntak av de vanskelige årene da varangersamene mistet beitene i
Pasvik, krigsårene, og tiden med oppbygging av flokken etter krigen, synes reintallet å ha
ligget på om lag 10 000 dyr i vårflokk.
Det er også interessant å merke seg at samlet reintall for Øst-Finnmark (Polmak/Varanger) i
2009 ikke varierer veldig fra fogd Saxlunds oppgave i 1839. Tallene er henholdsvis 24 577188
og 27 800. Várjjat siida består i dag av 15 siidaandeler og tre vintersiidaer. Her synes det å
være vesentlige endringer i forhold til tidligere tiders situasjon, som vist oppga fogd Norgren i
1856 at varangersamene var delt i ”13 Byer” hvor han nok siktet til flokkenheter eller om man
vil; siida.

5.4.3 Oppfatninger om interne rettsforhold
Når det gjelder bruken internt i Várjjat siida, er den dominerende oppfatningen at ingen
vintersiida eller enkeltreindriftsutøver har sterkere rett til særskilte områder innen
Reinbeitedistrikt 5D/6 enn andre, dvs. at alt areal ligger til bruk i fellesskap for
reinbeitedistriktets medlemmer. Standpunktene synes i liten grad å være omtvistede. Sett i
forhold til at det heller ikke er satt fram krav om utredning av interne rettsforhold synes det
ikke å være påkrevd for Finnmarkskommisjonen å ta stilling til dette.189 Det framgår likevel at
man ser for seg en grenseavklaring på vinterbeitet, men at det ikke kan skje før Várjjat siida
sine rettigheter i Pasvikområdet er avklart.
I hvilken grad det er uenighet om bruk av høstbeitene internt, kunne kanskje vært gjenstand
for nærmere undersøkelse, men da det ikke er framsatt krav om det, noe som er et vilkår for
at Finnmarkskommisjonen skal utrede det, jf. note 189.

5.4.4 Oppfatninger om annen konkurrerende bruk
De intervjuede reindriftssamene synes åpenbart å gi uttrykk for at det største problemet
deres, både rettslig og faktisk innen Nesseby kommune, er det de karakteriserer som
ekspanderende sauehold. Reindriftsutøverne gir uttrykk for at de har en eksklusiv bruksrett,
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eller førsterett, til å bruke beitene i de tradisjonelle reindriftsområdene. Denne retten er
grunnet i alders tids bruk, sedvane og lovgivning. Foran er det også vist at sauebøndene har
liknede oppfatninger om grunnlaget for deres bruksrett, som også nyter støtte i
lovgrunnlaget.
Reineierne gir videre et forholdsvis entydig uttrykk for at sauebøndene har beiterettigheter i
sine nærområder, men ikke i de mer fjerne utmarksstrekningene i de øvre skogsområdene
og på fjellviddene. Fra reindriftshold er det konkret etterlyst et behov for å fastlegge grensen
for sauebøndenes beiterett opp mot fjellområdene eller de tradisjonelle reindriftsområdene.
Det påpekes også et behov for en rettslig definisjon av hva som er ”nærområder” og da
områder hvor sauebøndene har beiterett ut fra gammel bruk.
Av annen konkurrerende bruk nevnes jakt og da særlig elgjakt, og motorisert ferdsel som del
av en rekreasjons- og fritidsbruk. Konflikter knyttet til konkurrerende bruk synes for øvrig å
være av forholdsvis ny dato.

5.4.5 Undersøkelsesbehov
Ut fra de synspunktene de intervjuede reindriftsutøverne i Várjjat siida (Reinbeitedistrikt 6)
har satt fram, framstår forholdet mellom reindriftssamene og sauebøndenes beiterettigheter i
utmarks- og fjellområder som et rettsspørsmål som krever avklaring. Reindriftssamenes
beitebruk i Varanger synes å være veletablert gjennom alders tids bruk i minst 300 år.
Sauebøndene har også beiterettigheter basert på alders tids bruk, og det synes ikke som om
denne beiteretten er bestridt i de nære utmarksområdene. Sauebøndenes bruk av utmarka
er for øvrig kartlagt gjennom andre deler av denne undersøkelsen.
Det bør således tas stilling til rekkevidden av de beiterettigheter som er etablert ved alders
tids bruk, både for reineiere og sauebønder. Det bør altså avklares om reineiere og
sauebønder har forskjellig rett til bruk av beiteområdene i Nesseby kommune, om det
eventuelt foreligger eksklusive rettigheter for en eller begge grupperinger knyttet til bestemte
områder.
Konkret kan dette gå ut på å fastsette hvor langt innover i utmarka og fjellområdene
sauebøndenes beitebruk har ledet til rettserverv, herunder om det foreligger en
bruksrettsgrense for hvor langt slik beiterett strekker seg. Likeledes må det tas stilling til om
det foreligger en tilsvarende grense, også basert på alders tids bruk, for reindriftsutøvernes
beiterett på utmark og da særlig i bygdas nærområder. Et spørsmål vil således være å ta
stilling til om det bør fastsettes en yttergrense for begge partenes beitebruk. Det bør også
vurderes om det er rettslig grunnlag for å fastsette et øvre tall for beitedyr med bakgrunn i
antall dyr som har brukt områdene i alders tid.
Det bør også vurderes om det bør legges opp til rutiner for samarbeid og varsling mellom
reineiere og sauebønder, gjerne med etablering av et felles beitestyre eller konfliktråd.
En annen side av dette problemet er spørsmålet om det rent faktisk oppstår problemer av
biologisk art der det foregår sambeiting mellom sau og rein. I rapporten Vegetasjon og beite i
områda Bergeby – Jakobselv og Meskelv Vest, uttales det at ”fordelaktige effekter vil oppstå
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ved at sau og rein beiter innafor samme område”.190 Samtidig sies det at det finnes lite
kunnskap om dette. Fra reindriftshold bestrides slike fordelaktige effekter. Selv om vi har vist
til at det foreligger en del forskning på dette området, kan det etter vårt skjønn være
hensiktsmessig med en nærmere undersøkelse av dette forholdet, da den rettslige
avklaringen bør stå i forhold til de faktiske problemene felles beitebruk skaper.
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6

Fastboende: Historikk, arealbruk og rettsoppfatninger
Einar Eythórsson

6.1

Innledning

Formålet med kapitlet er å beskrive fastboendes og andres faktiske bruk av grunn og
naturressurser, samt rettsoppfatninger knyttet til denne bruken. Det omfatter beskrivelse av
ulike bruksformer, ulike brukergrupper og brukens utvikling over tid. Så langt som mulig har
vi sett på de ulike bruksformenes innhold, omfang og varighet. Når det gjelder både bruk og
rettsoppfatninger og hvordan dette har utviklet seg over tid har vi sammenfattet de svar vi har
fått gjennom intervjuer og spørreskjemaundersøkelse. Framstillingen er basert på både
skriftlige kilder, upublisert material, informasjon fra kartbasert spørreskjemaundersøkelse og
intervjuer. Av de skriftlige kilder om utmarksbruk i Nesseby er Øystein Nilsens publikasjoner
de mest sentrale (Nilsen 1990, 2003 og 2009). Nilsen har beskrevet den samiske
utmarksbruken i Nesseby kommune og hvordan bruken har endret seg over tid. I tillegg har
vi brukt NOU 1994:21, Bruk av land og vann i Finnmark i historisk perspektiv som en sentral
referanse når det gjelder bruk og rettsoppfatninger.
Fastboendes191 og andres faktiske bruk av grunn og naturressurser, nå og tidligere, samt
rettsoppfatninger knyttet til bruken før og nå, er et omfattende tema. Det har vært nødvendig
å gjøre enkelte prioriteringer med tanke på tid og ressurser for utredningen. Vi har derfor
valgt å vektlegge informasjon som er innhentet i utredningsarbeidet, gjennom intervjuer,
spørreskjemaer og kart. Dette er “ny” informasjon som ikke er tilgjengelig fra før.
Spørsmålene i spørreskjemaet var utledet fra mandatet for utredningen og
ressurskategoriene i finnmarkslovens §§ 22-23 som handler om retten til fornybare ressurser
på Finnmarkseiendommens grunn. I spørreskjemaet er bruksformene gruppert på følgende
måte:
Husdyrhold: Utmarksslåtter, storfebeite, beite for geiter og beite for sau.
Fiske: Innlandsfiske med garn, fiske i vassdrag og sjølaksefiske.
Jakt og fangst: Snarefangst, småviltjakt og storviltjakt.
Hogst, brensel og byggematerialer: Vedhogst og torv.
Annen høsting: Sennagress, bærplukking, bark, ris, løv, egg- og dunsanking og annet, f.eks.
urter.
Bygninger, boplasser og veier: Gammer, sommerboplasser, seter og annet.
Organiseringen av teksten følger i stor grad brukskategoriene som inngår i spørreskjemaet,
slik at de ovennevnte brukskategorier tas opp hver for seg, mens rettsoppfatninger drøftes
både i forhold til hver av brukskategoriene og samlet i forhold til ressursområder.

191

Begrepet “fastboende” er ikke helt heldig her, med tanke på at sjøsamenes næringstilpasning i Nesseby har
historisk vært preget av sesongflyttinger.
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6.2

Datainnsamlingen

Erfaringene fra bruk av spørreskjemaet og informasjon som fremkommer av intervjuene, er
at listen over ulike typer ressurser i store trekk er dekkende for de vanligste bruksformene for
den fastboende bygdebefolkningen. Den dekker likevel ikke all relevant ressursbruk. For
eksempel er ikke høsting av tang og tare i strandsonen tatt med. Noen av kategoriene er lite
nyanserte, som småviltjakt, som ofte forbindes med rypejakt. Tidligere ble det i tillegg drevet
jakt/fangst på blant annet rev, oter, røyskatt og ulike fuglearter. Jakt/fangst på sel og nise har
også vært viktig fram til 1950-tallet, mens storviltjakt i betydningen elgjakt kom først i gang
tidlig på 1960-tallet. Nyansene kunne også vært større når det gjelder bærhøsting,
spørreskjemaet skiller ikke mellom moltebær, blåbær og tyttebær. I Nesseby er bærhøsting
som næring er i store trekk ensbetydende med multebærplukking. Det kommer klart frem i
svarene, slik at dette ikke har vært et problem for fortolkningen av informasjon fra
undersøkelsen. Under kategorien bygninger, boplasser og veier hadde det i tillegg vært
mulig å nyansere for å få fram ferdselsveier og fritidsboliger, som inngår i dagens bruk av de
aktuelle områdene. Nyansering av kategoriene i spørreskjemaet har vært en avveiing i
forhold til det totale omfanget av skjemaet og relevansen av detaljert informasjon. Flere av
respondentene har kommentert at skjemaet er for komplisert og vanskelig å svare på.
Spørreskjemaet legger opp til at respondentene fører opp de ulike brukstypene
vedkommende eller vedkommendes familie har drevet med, og knytter bruken til stedsnavn
og avmerking på kart. I tillegg blir de bedt om å angi omfang og varighet for bruken ut i fra
gitte alternativer. Særlig den sistnevnte delen av spørsmålene kan ha virket komplisert, og
vanskelig å forholde seg til. Til tross for dette kan vi konstatere at vi har fått inn mange, til
dels svært detaljerte svar.
Gjennom intervjuene har vi innhentet mer detaljert informasjon om de ovennevnte
brukskategoriene og oppklart en del uklarheter i forhold til svar på spørreskjema. Når de som
ble intervjuet hadde fylt ut spørreskjemaet på forhånd, fungerte det som en god forberedelse
til intervjuet. Som nevnt innledningsvis har vi fått inn 45 utfylte spørreskjemaer og intervjuet
31 personer. Vi anser dette utvalget tilstrekkelig for å gi et generelt bilde av bruksmønster
bruksområder og rettsoppfatninger blant den fastboende befolkning i Nesseby kommune
utfra utredningens mandat. Temaet er imidlertid omfattende, og vi innser at for avklaring av
konkrete rettighetsspørsmål kan det være behov for en grundigere gjennomgang av enkelte
av de temaene som er berørt.

6.3

Utmarksslåtter

6.3.1 Sesongflytting og utmarksslåtter
Som ellers på Finnmarkskysten og i fjordene var det tidligere husdyrholdet i Nesseby i stor
grad basert på høsting av utmarksslåtter og sanking av tilleggsfór fra sjøen (fiskeslog, sild,
rognkjeks) fjæra (tang og tare) og utmark (løv, ris, mose og røtter). Både fórsanking og beite
kunne foregå spredt over et stort område. Sesongflytting med husdyr mellom sommer- og
vinterboplass var vanlig, og noen familier fortsatte med sesongflytting fram til 1930-tallet
(Nilsen 1990). I Schnitlers grenseeksaminasjonsprotokoller fra 1742-1745 (Nissen og
Kvamen 1962, 1. bd:352) beskrives sesongflyttingen i indre Varanger slik:
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Normænd fløtte ikke. Men Søefinnerne have gemeenlig 2 á 3 Byer eller Gammer, som de i et
Aar omskifte, nemlig Sommer- og Vinterbye, Deel have og Høst-Bye; Sommer-Bye have de
ude i Fjorden for Fiskeriets skyld; Vinter-Bye for Brændved og Moese-Skyld for deres
Creaturer til Fieldz; Høstbye haves i Fjord-Bottene, for Græssets Skyld. Pedersen (NOU
1994:21:74) siterer amtmann Collett (1757) om hvordan sjøsamene, med sine
sesongflyttinger etter amtmannens mening, ødela bjørkeskogen for dermed å tilegne seg
slåtter i områder de hadde ryddet for skog. Myndighetene var opptatt av skogressursene,
men sitatet viser også at skogrydding var viktig for å åpne slåtteområder i utmark for å skaffe
fór til husdyr. Nilsen (2009:34) har beskrevet sesongflyttingene i indre Varanger og hvordan
de endret seg fra slutten av 1800-tallet og til de opphørte i mellomkrigstiden. Nilsen (1990)
har også laget en oversikt over hvor ulike familier hadde sine vinter- og sommerboplasser.
Paulsen (1958:105) har beskrevet flyttemønstret i Nesseby herred. For øvrig vises det til
kapittel 3, Bosettingshistorie og husdyrhold i Nesseby fra 1865 til ca 1940, av Bjørg Evjen.
Fremveksten av systemet med høsting av utmarksslåtter langt fra boplassen kan settes i
sammenheng med overgang til helårsbosetting, økning i folketallet og bedre
transportmuligheter. Med hest som transportmiddel kunne nessebyfolk slå høy så langt opp
som til Suovvejávri/Bergebyvannet. Denne endringen har skjedd i siste halvdel av 1800tallet, først på nordsiden av fjorden, hvor det også ble en tidligere overgang til
helårsbosetting enn på sørsiden (Nilsen 2009:35). På grunn av terrenget på sørsiden er
mulighetene for utmarksslåtter dårligere enn på nordsiden. Etter at sesongflyttingene
opphørte, kunne familiene fortsette å bruke tidligere sommerboplasser som slåttemark, men
bedre transportmuligheter gjorde det også mulig å ta i bruk mer fjerntliggende områder som
slåtter. Forpaktningen av slåttene kom senere, og var i stor grad en formalisering av et
system som allerede var på plass, i form av en uformell fordeling av slåttene uten
myndighetenes innblanding. Ifølge Prestbakmo (NOU 1994:21:168) var det variasjoner fra
sted til sted i Finnmark i måten forpaktning av slåtter ble praktisert; i typiske samedistrikter
ser dette ut til å ha vært ordnet etter uskrevne lover. Når det gjelder Nesseby forteller
Prestbakmo at man først begynte å få forpaktning på slåttene omkring 1920. Dette
innebærer at perioden der staten har regulert denne ressursbruken i Nesseby ikke har vært
lengre enn 30-40 år. Det ser ut som få konflikter om slåtteressursene i Nesseby ble klaget til
myndighetene. Dette tyder på at Nessebyfolk ordnet opp seg i mellom uten å blande inn
offentlige myndigheter. For øvrig står dette i kontrast til situasjonen en del andre steder i
Finnmark, slik de er beskrevet av amtmann Collett midt på 1700-tallet: ”Særlig blant den
norske delen av befolkninga var det tilsynelatende stor uorden når det gjaldt slåttemarkene.
Rapporter fra Collett fra ulike deler av amtet viste at neveretten ofte rådde. Enhver gjorde
som han ville.” (Pedersen NOU 1994:21:74). Fra 1775 til 1863 var det anledning til utmål av
utmarksslåtter som privat eiendom, men det ser ikke ut til å ha forekommet i Nesseby.
Jordutvisningen kom sent i gang i Nesseby, iføgle Nilsen (2003:17) gikk det lang tid før
samene i det hele tatt forsto at de kunne kjøpe jord og få et papir på det, de eldste
eiendommene i Nesseby for den samiske befolkningen sin del er fra etter 1850. I
jordsalgsloven av 1863 er det en bestemmelse om at utmarksslåtter ikke kunne avhendes
som privat eiendom, og denne bestemmelsen er også med i loven av 1902192. Derimot kunne
slåttene forpaktes for 1-5 år om gangen.
192

Denne loven inneholdt en bestemmelse om at en betingelse for å få kjøpe jord var å beherske norsk muntlig
og skriftlig.
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6.3.2 Bruk av utmarksslåtter
Bruken av utmarksslåttene fortsatte til ut på 1950-tallet, i noen tilfeller lenger. I Nesseby var
det vanlig å bygge gammer i tilknytning til utmarksslåttene, som kunne ligge langt unna de
faste boplassene. I mellomkrigstiden var hovedregelen at brukerne forpaktet utmarksslåttene
for 3-5 år om gangen, mot en avgift til Staten. I tillegg fantes det ”villslåtter” som ikke var
forpaktet, det kunne være slåtter på avsidesliggende steder, men også myrslåtter og
vinterslåtter var det vanlig at det ikke var ordnet med forpaktning. Selv om de samme
utmarksslåttene gjerne ble brukt av samme familie over flere generasjoner, var det var ingen
automatikk i det. Hvis en familie sluttet å bruke et område kunne en annen overta det. Nilsen
(1991) skriver følgende om retten til utmarksslåtter i Nesseby:
Etter loven skulle utmarksslåttene formelt sett festes fra staten. Dersom det for en
utmarksslått ikke var ordnet med en festekontrakt, kunne den bortfestes til andre enn
brukeren. Ikke alle hadde det formelle i orden. Dette lot seg gjøre fordi bygdefolket oppfattet
hevden som sterkere enn formalitetene. Det forekom sjelden at folk tok seg til rette på
andres slåttemark.
N49 (intervju) forteller at kravet om forpaktning ble skjerpet inn utover 1900-tallet. N22193
nevner et eksempel på at en person som tok seg til rette på en annen manns slått ble straffet
med bot. Stedsnavnet Ráŋggášládju (straffeslåtta) vitner om dette.
Reisænen, Nilsson, Mietinen og Petersen (1996) har laget en oversikt over utmarksslåtter i
Vestre Jakobselv. De skriver følgende om rettighetsforholdene (s. 38):
Det ble etter hvert viktig å ha et papir å vise til, etter som antallet slåttebrukere økte, og det
ble trangere om plassen. En forpaktning var en leiekontrakt som ga rett til å bruke et utmålt
areal, et visst antall år. Den som leide forpliktet seg til å følge det som var avtalt i kontrakten,
og til å betale en årlig avgift som var bestemt på forhånd. Forpakteren måtte også betale en
oppmålingsavgift, som var en engangsavgift. Da slåtta ble oppmålt var det med to vitner,
samt lensmannen og ”rekvirenten”, dvs. forpakteren. Selv om en alltid måtte søke om å få
forpaktning, gikk de ofte i ”arv” innen familien, men om noen flyttet eller sluttet med
utmarksslåtter, kunne en ny familie overta disse.
Øystein Nilsen har utarbeidet en oversikt over utmarksslåtter i kommunen og hvilke familier
som brukte de ulike slåttene194. (Se for øvrig kartskisse fra Nilsen 1990:49 i kapittel 3) Det
var ofte lang avstand fra slåttemarka til hjemplassen, og transporten av høyet var en
utfordring. Den kunne skje med slede vinterstid, eller med hest (hester ble først vanlig etter
1900) for dem som hadde råd til å holde hest. En annen løsning var å flytte med husdyrene
til utslåtten. Nilsen nevner eksempler på at vinterboplassen ble lagt til utslåtten, istedenfor å
frakte høyet ned fra fjellet. N22 (intervju) nevner også at for noen kunne det være logisk å
flytte opp om vinteren; der hadde du ryper, hare og ved til brensel. Høyet sto også oppe på
utmarksslåttene så det slapp man å flytte ned. Så kom de ned på sommeren igjen.
Overgangen fra sesongflytting til helårsbosetting med høsting av utmarksslåtter skjedde med
andre ord gradvis, den handlet om å finne praktiske løsninger for høsting av ressursene, og
var blant annet avhengig av transportmulighetene. Hester ble ikke vanlige i Nesseby før etter
1850, men før den tid brukte man kjørerein og okse som trekkdyr. Nilsen (2003:16) skriver
om dette: Høyet ble av enkelte dratt ned med kjelke helt fram til 1950-tallet, da i avstander
193
194

Et notat fra Stedsnavn-prosjektet, utført av Nesseby pensjonistforening på 1990-tallet.
Nilsen, Øystein: Varangersamenes utmarksbruk. Upublisert notat datert 1991. Varanger Samiske Museum.
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opp til 10 km. Ellers var rein, okse og hest trekkraft over både kortere og lengre avstander.
Hesten kom etter 1850 og okse og rein var i bruk helt til 1950-tallet. Perioden 1850-1950 var
en overgangsperiode mellom rein/okse og hest.

6.3.3 Informasjon
intervjuer

om

utmarksslåtter

fra

spørreundersøkelse

og

Blant de 45 som svarte på spørreskjemaet, var det 31 personer som førte opp utmarksslåtter
som tidligere ble brukt av deres familier. Flere av disse har gitt tilleggsopplysninger i
intervjuer. Den gode responsen viser at kunnskapen om familiens tilknytning til
slåtteområdene fortsatt holdes i hevd, og den anses fortsatt å være relevant selv om bruken
av slåttene i stor grad opphørte på 1950-tallet. Den største konsentrasjonen av slåtter er på
nordsiden av fjorden; fra Čoskket ovenfor Mortensenes i vest og oppover Bergebydalen helt
opp til Suovvejávri. Overfor Bunes-Meskelv ved Snurrejávri, Gálbajohka, Elijasjohka, og opp
for Nyborg – Varangerbotn i Rássejohka og Álljaveadji/Allevei. På Selešnjárga/Angsnes og i
Vesterelv er det også registrert flere slåtter. På sørsiden er det registrert slåtter på
Vieranjárga / Veidnes og Gáibejeaggi overfor Barsnes. For en mer detaljert oversikt vises det
til ovennevnte oversikt utarbeidet av Øystein Nilsen (1991).
Det var vanlig å sette opp en gamme, noen ganger også en stall, i tilknytning til slåtta.
Gammen kunne da også brukes som utgangspunkt for annen høsting som bærplukking, jakt
og fiske. Dette er en ressursbruk som i mange tilfeller, har fortsatt på årlig basis også etter at
man sluttet å slå i utmarka. Nilsen (2003:17) skriver om dette: Utmarksslåttene og gammene
der var som oftest utgangspunkt for annen bruk av området, som bærplukking, jakt og
fangst. Også etter at utmarksslåtten tok slutt, fortsatte folk å bruke slåtteområdene som
utgangspunkt for bærplukking jakt og fangst.

6.3.4 Rettsoppfatninger knyttet til utmarksslåtter
Tilknytning til familiens tidligere utmarksslåtter gjøres i dag relevant i forbindelse med bruk av
høstingsområder for bær, fiske og jakt, vedlikehold/gjenreisning av gammer og hyttebygging.
Det ble ofte ført opp gammer i tilknytning til slåttene, og de kunne brukes i forbindelse med
annen høsting, også om vinteren. N17 (intervju) forteller at bærmyrer og utmarksslåtter er
høstingsområder som ofte hører sammen. Familiene som tidligere brukte slåttene har fortsatt
å bruke gammer og leirplasser, multemyrer, fiskevann og jaktterreng i disse områdene etter
at man sluttet å slå utmark. N49 (intervju) har fortalt at i flere tilfeller fortsatte folk å betale
festeavgift for slåttene etter at de sluttet å bruke dem. De samme familiene har i mange
tilfeller fortsatt med molteplukking i det samme området på årlig basis. Gammetufter som
ligger i familienes tradisjonelle høstingsområder, er i noen tilfeller brukt som dokumentasjon
av familietilknytning til steder/områder i forbindelse med søknader om gjenreisning av
gammer og søknader om hyttebygging. Det har for eksempel vært misnøye med at
Statsskog ikke har vektlagt tradisjonell tilknytning til området når hyttetomter fordeles i nye
hyttefelt (N4, intervju). Nilsen (2003:17) skriver at de første hyttene som ble bygd på 1960tallet gjerne var små uthus/stabbur som ble demontert og flyttet opp til folks utmarkssteder.
Senere søkte flere om å få sette opp hytte på “sine områder”. Noen fikk tillatelse til det fra
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jordsalgsmyndighetene, men mange fikk avslag. I de tilfeller de samme familiene har fortsatt
å høste i områdene rundt tidligere utmarksslåtter kan man si at det er kontinuitet i bruken.
Selv om dagens bruk ofte karakteriseres som rekreasjonsbruk snarere enn næringsbruk, er
det ikke mulig å trekke opp en eksakt definisjon for når en form for ressurshøsting går fra å
være næringsbruk til å bli rekreasjonsbruk, all den stund høstingen i hovedsak ikke har
endret innhold, men foregår under endrede samfunnsforhold.

6.3.5 Sammendrag
Opprinnelsen til de kjente utmarksslåttene går til dels tilbake til sesongflyttingene, som
gradvis ble avviklet i tiden fra ca 1890-1940. I samme periode begynte folk å ta i bruk
fjerntliggende områder som utmarksslåtter. Forpaktningen av slåttene fra ca 1920-tallet
innebar en formalisering av et eksisterende bruksmønster. Bruken av slåttene opphørte i
tiden rundt 1950. Gammer og leirplasser tilknyttet tidligere slåtteområder ble brukt som
utgangspunkt for annen ressurshøsting som jakt, fiske og bærplukking, og brukes i mange
tilfeller fortsatt.

6.4

Beitebruk

6.4.1 Antall husdyr og beiteressurser
Antall husdyr i ulike deler av kommunen i tiden fra 1865 til 1939 fremkommer i Kapittel 3. I
Kapittel 3 er det også informasjon om antall rein på beite og om hester. Etter 1950 gikk
antallet hester ned i løpet av få år fra ca 80 til et fåtall. Geitehold har ikke vært vanlig i
Nesseby. Utviklingen i antall husdyr i tiden fra 1959 til 2009 framkommer i følgende tabell:
År
Bruk
Sauer
Storfe

1959
130
460
500

1969
115
725
297

1979
75
575
200

1989
27
870
145

1998
12
684
107

2001
9
765
96

2005
6
836
53

2009
12
1480
76

Figur 24: Sauer og storfe i Unjárgga gielda/Nesseby kommune.
Tallene for sauer gjelder vinterforede dyr. Tallene er derfor ikke direkte sammenlignbar med
tabellen i Kapittel 3 som angir antall beitedyr, lam inkludert. For storfe er både ungdyr og
voksne dyr inkludert. Kilder: Nesseby kommune (1998) Utviklingsplan for landbruket og: Tana
kommune (2010): Årsmelding for landbruk i Nesseby kommune i 2009.

Beiteressursene i Nesseby kommune beskrives på følgende måte i Utviklingsplan for
landbruket (Nesseby kommune 1998:8):
På 1900-tallet fram til ca. 1970, beitet det ca. 500 storfe og 1500-2000 sauer i kommunens
utmark. Omregnet til bare sauer, tilsvarer det ca. 3000-4000 sauer. I Nesseby er det gode
utmarksbeiter. Med slike beiter kan det beite ca. 1 sau/lam pr. 20 da. eller 1 ku/ungdyr over
1 år eller 1 kalv/ungdyr under 1 år. På grunn av rovdyr ble sauene tatt inn om natten og
dermed ble heller ikke alle områdene brukt. Det vil si at det enda var mye ubrukte beiter.
Hvis vi ser på området mellom Bergebyelva og Varangerbotn, og regner beitearealene
innenfor skogsbeltet, utgjør det 120.000-150.000 da. Området kan altså romme 6000
sau/lam. I 1997 ble det i kommunen sluppet ut 1437 sauer på beite øst for Bergebyelva. I
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tillegg beitet det en del i Varangerbotn-Gornitak området og Angsnes-Karlebotn-Sørsida.
Nordsiden av Varangerfjorden benyttes også til trekk og beiteområder for reindriften. Det må
derfor samarbeides med reindriftsnæringen mht. utnyttelse av beiteområder, inngjerding
m.m. Uansett hvilke kriterier som legges til grunn for beregningen av beitepotensiale for sau i
kommunen, er det rikelig med beiteressurser ut i fra det en kan forvente av bruksutbygging i
overskuelig fremtid. For å få en fullstendig oversikt over beiteressursene, bør det lages en
helhetlig beiteanalyse der det også tas hensyn til reindriftens behov.

6.4.2 Tidligere bruk sammenlignet med dagens bruk av beiteland
Husdyrholdet fram til andre verdenskrig, og i de første årene etter krigen var preget av at de
fleste familier hadde et par kyr og 10-20 sauer, som en del av en næringskombinasjon med
husdyrhold, fiske og utmarkshøsting. Hester ble vanlige etter 1900, i 1907 var det registrert
83 hester i kommunen, og i 1949 var antallet 81. Bruk av okse som trekkdyr var heller ikke
uvanlig. Reindrift var i større grad en del av kombinasjonstilpasninger enn i dag, ved at
reindriftsfamilier hadde gårdsbruk med andre husdyr i tillegg til rein (Solem 1933:38) og at
fastboende familier kunne ha sytingsrein i reindriftsamenes flokker. Dette var en del av det
tradisjonelle verddeforholdet mellom reindriftssamer og fastboende. Øystein Nilsen (2009:80)
skriver følgende om dette: Så lenge reindriftssamene flyttet med hele familien mellom
sommer og vinterboplasser (sommer- og vinterbeiter), holdt de sau som de hadde på
sommerboplassen sin inne på Várnjárga/ Varangerhalvøya. Om vinteren levnet de sauene
hos sine sjøsamiske verdder ved fjorden (fram til 1910). Nilsen skriver videre at
verddeforholdet førte med seg at mange Nessebyværinger fikk sitt reinmerke og hadde egne
rein. Reineierne hadde også utmarksslåtter ved sommerboplassene, som de overlot til
sjøsamene, verdder og andre samarbeidspartnere, etter at de sluttet å bruke dem selv. (Se
også Prestbakmo i NOU 1994:21, side 153, 159 og 163 om verddeforhold og
reindriftssamenes saue- og geitehold).
Antallet storfe har gått kraftig tilbake, mens antall sauer ikke endret seg vesentlig fra 1949 til
2001. Fra 2001 til 2009 er det skjedd en fordobling i antall sauer i kommunen. Økningen er
hovedsakelig knyttet til bruk med større besetninger, men noen bruk satser også på villsau i
mindre skala. Dagens sauedrift representerer til dels en annen struktur og driftsform enn
tidligere tiders husdyrhold, samtidig som den representerer en kontinuitet i bruk av
beiteområder195. Slik det framstilles i mange av intervjuene er det imidlertid ikke bare
sauenæringens beitebruk som er endret seg ved at nye områder er tatt i bruk, det påpekes
også at reindriftsnæringens bruk har endret seg slik at det nå er mer rein i bygdenes
nærområder/standsonen om sommeren/høsten.
Sauenæringens bruk av beiteområdene er regulert med avtaler mellom de ulike beitelag eller
enkeltbruk og Statsskog/Fefo. Avtaler inngått med Statsskog tar utgangspunkt i
Jordsalgsloven som ble opphevet i 2005, mens avtaler som er inngått etter den tid reguleres
nå av Finnmarkslovens § 23. Avgrensning av områdene følger i stor grad de tradisjonelle
bruksområdene for de ulike bygdene, med naturlige grenser ved elvene. (N49, intervju).
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Nilsen (2003:23) skriver for eksempel at sauesanking og elgjakt er bruksformer av nyere dato, fra etter 1960.
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6.4.3 Informasjon fra spørreundersøkelse og intervjuer om tidligere og
nåværende beiteområder
Markeringen av tidligere og nåværende beiteområder på kart er gjort med varierende grad av
nøyaktighet i innkomne besvarelser. I noen tilfeller blir områder med utmarksslåtter også
markert som (tidligere) beiteområder. Følgende sammendrag gir en oversikt over
beiteområder som er nevnt i besvarelser og intervjuer for ulike deler av Nesseby kommune.
Oversikten bygger kun på denne datainnsamlingen, en fullstendig oversikt vil kreve en
grundigere undersøkelse.
Beitområdene på sørsiden av fjorden (øst for Karlebotn) er trolig ufullstendig dekket i det
innsamlede materialet. Vieranjárga/Veidnes er blitt brukt som beiteland og brukes fortsatt
(N9). N37 markerer et område sør for Barsnes og rundt Hearttagieddi som beiteområde i
bruk de siste 21-50 år. N7 markerer området mellom Gandvik og Nyelv, opp til Nyelvdalen og
Suorroaivi. Et mindre område ved Sundegáisá (som også er brukt til utmarksslått) er også
markert som sommerbeite for sau.
Selešnjárga/Angsnes brukes i dag av Nesseby villsaulag. Området har også tidligere vært
brukt til sauebeite av innbyggerne i Karlebotn. Ifølge N45 brukte han/hans familie å ha sauer
der i tiden ca 1915-1992. N31, N28 og N3 har skrevet at de/deres familier hadde sauer der
fra før 1900 til ca. 1970. N3 har også fortalt at hennes familie hadde kyr på beite der i samme
tidsrom. N38 (tidl. Bunes) skriver at hans familie har brukt beite for sau og storfe på
Selešnjárga/Angsnes fra 1700-tallet og til ca. 1944. I dag brukes Selešnjárga/Angsnes
relativt intensivt til beite både for sau og rein. Det føres nå opp mot 200 sauer til området.
Det er mer rein i området nå enn tidligere, området er nå tatt i bruk som kalvingsområde.
Motorisert ferdsel i området, både knyttet til sauedrift og reindrift har ført til økt slitasje i
terrenget. Et sperregjerde for sau som er satt opp i området begrenser adkomsten til utmarka
(N3, intervju).
NjiĎgu/Vesterelv: Området er tidligere brukt til beite for både storfe og sau av folk i Karlebotn.
Det har også vært slåtter og sommerboplasser i området (N45, N31, N3, N15, N28). Bruken
er tidfestet fra før 1900 til ca 1970-80. Noen informanter påpeker at i de siste årene har det
vært rein i området om sommeren, mens det ikke har vært tilfelle tidligere: Det reageres på
at reinen ikke drives over på sommerbeite og går fortsatt på vinterbeitet. Reinen beiter
overalt og ødelegger bærmyrene (N31, intervju).
Varangerbotn/Nyborg/Gornitak: Tidligere beitet kyrne i nærområdet, sauene beitet opp til
skogkanten. Beiteområdet fra Máttavárjeaggi til Nieidavárri var felles for alle i bygda. (N10,
intervju). Máttavárri ble også brukt som beiteområde for hester fra Nesseby og Tana, det
kunne være 50-70 hester i området om sommeren (N21, N30, N44 og N40). Fram til 50-tallet
var det et travmiljø knyttet til en travbane på Nyborg, men etter 1960 ble hesteholdet avviklet.
N29 begynte med sauedrift i området i 1995 og har i dag ca 300 vinterfora dyr som bruker
beiteland fra Meskelv i øst til Rássejohka-Suki-Seidafjell i vest og Rovvejohka i sør til
Máttavárri i nord. Beitebruken er regulert ved en avtale med Statsskog. Som det går frem av
kapittel 5, har det vært reaksjoner fra reindriften på at sau er innført i et område som også
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brukes som reinbeite: Når områder som ikke har vært i bruk til sauebeite blir tatt i bruk kan
det bli reaksjoner. Sauedrift og reindrift har lik bruksrett i hele området (N29, intervju).
I flere av intervjuene blir det nevnt at det er mer rein nede i bygdene enn tidligere: Før i tiden
så vi ikke rein som beitet i de områdene som kyrne og sauene beitet. Det var en sensasjon
hvis vi så en rein. Nå ser du rein overalt (N10, intervju).
Det reageres også på at reindriften i dag påberoper seg tradisjonell bruk av disse områdene:
I min ungdomstid så du aldri rein i dette området (Bunes/Nyborg) på høsten. I de siste 10-15
årene er det blitt mye større utbredelse av rein inne i skogen her, og samtidig påstår
reindriften at dette har vært deres beiteområde i uminnelige tider, det er totalt usant. Det er
en allmenn oppfatning blant folk i bygda. Det er også endringer i klimaet, med lengre høst,
og vinteren uteblir, det kan være en årsak til at reinen trekker hit. Før trakk den forbi over
skoggrensa. Nå er området i bruk som høstbeite. Reineierne må selv hevde sin egen rett,
men jeg mener at tradisjonelt hører de ikke hjemme her. De har områdene som er lenger
oppe. (N12, intervju).
Bunes-Nesseby-Bergeby: Folk på Bunes hadde sauer og kyr på beite i området opp for
Bunes, sauene gikk så langt opp som til Snurrejávri (N38). Beiteområdet hadde en naturlig
avgrensing med Meskelva i vest og Bergebyelva i øst (N44, N42, N12). Mange sluttet med
sauer i tiden 1970-85. Det var også storfebeite i Bergebydalen, brukt fra før 1900 og fram til
ca 1970. Noen informanter markerer også sauebeite i samme område som familien hadde
utmarksslåtter: Sauene beitet i skogen, de gikk ikke på høyfjellet. Det var i samme området
hvor familien hadde utmarksslåtter i Bergebydalen, ved Store og Lille Fiskevann,
Čoskajeaggi, Kárral goahtesadji og Datnečalbmejeaggi (N2, intervju).
N44, beskriver i et intervju bruken av beiteområdene med utgangspunkt i sin hjemplass,
Bunes: Beite for dyra var i terrenget ovenfor boplassen. Det var ikke avgrenset på noen
måte, det var et stykke opp til fjells. Vi ungene brukte å hjelpe til og få dyrene ut i terrenget.
Kyrne gikk vel i et område på en 6-7 kilometers omkrets. Dette var hele bygdas område.
Sauene var også i samme område, men de gikk også lengre opp. På et vis var det naturlige
grenser for der dyrene beitet. Bergebyelva på den ene siden og Meskelva lenger inn ble
naturlige grenser for hvor sauene gikk. De gikk ikke heller så veldig langt opp i Bergebydalen
der det var mye skog. Vi brukte ikke å frakte sauer over til Angsnes eller ut på holmene i
fjorden før i tiden, men nå er det noen som frakter sauer ut til Angsnes med båt. Før var det
sauer fra andre siden, fra Karlebotn, som brukte å være der. Det var mer deres beiteområde.
Området mellom Meskelv og Bergebyelva brukes i dag av både Klubbvik beitelag og
Nesseby villsaulag. N40, som har sauebruk i dag, markerer området mellom Meskelv og
Vestre Jakobselv opp mot Čoskajávri og Máttavárjeaggi som sauebeite, brukt fra før 1900 og
fremdeles. Han nevner også værbeite på Várjjavuonsuolu/Sjåholmen brukt fram til 1990.
Også i dette området kommer det fram i intervjuene at det er mer rein i nærområdet enn
tidligere. N30 (intervju) forteller at det likevel er et bra forhold mellom jordbruk og reindrift, og
at reinen får beite på jordene om høsten.
Hammarnes-Perlarsenvik: På denne strekningen er det to personer som har svart på
spørreskjema/intervju (N49 og N19). Svarene gjelder hovedsakelig dagens bruk og beiterett
generelt:
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Fra gammelt av ble området nord for bygda benyttet av alt folk som bodde her, til beite for
storfe og sau, og bærblukking (multer) samt jakt på småvilt. Storviltjakt er kommet i nyere tid.
Området brukes i dag til beite for Jakobselv og Klubbvik beitelag med ca 5000 sau. Det eret
sperregjerde mot vei fra Bergebyelv til Jakobselv. Nord for sperregjerdet er det hugget
milevis med sankestier og lagd mindre broer over bekker. Sperregjerdet og broene betraktes
som Klubbvik beitelag sin eiendom, dette med aksept fra tidligere Statsskog. (N19,
spørreskjema).
Beiteområdet i Jakobselvdalen går opp til Eametoaivi (N19, intervju). Sperregjerdet mellom
Jakobselva og Bergebyelva ble satt opp i 1983 for å holde sauene unna riksveien. Det er en
økende rovdyrplage i dette området, og noen bønder har sluttet med sau på grunn av den
forteller N19. Det har vært reaksjoner fra reindriften på at sauedriften i området har
ekspandert de siste 10-20 årene. Sau og rein beiter i samme område, og det er ulike
oppfatninger om hvor godt dette fungerer (Se kapittel 5). Skogen har vært angrepet av
bjørkemåler de siste 10 årene og det har påvirket beiteforholdene:
Nå er store deler av skogen død eller skada av bjørkemåleren, som har vært her siden 2001.
Det er bare gresset og smyla som har overlevd, så det blitt mer gress. De naturlige plantene
er nå begynt å vende tilbake, blåbær og urter. Det er lagd en beitegransking av Skog og
Landskap196, for området mellom Bergebyelva og Jakobselva, og et par andre felt. Reindrifta
godtar ikke denne rapporten, de vil ikke ha rapporter som sier at sambeiting mellom sau og
rein går veldig bra, de sier at den er et bestillingsverk. Men det er uavhengige folk som har
forska og lagd den, det er ikke landbruket sin rapport. Det har stått om den i reindriftsnytt i
2010. Det finnes flere rapporter om sambeiting, og alle kommer fram til det samme. (N19,
intervju).

6.4.4 Beiterett og Rettsoppfatninger
Prestbakmo (i NOU 1994:21:168) beskriver de alminnelige rettsoppfatninger omkring beite i
utmark i Finnmark på følgende måte: Eldre folk sier at for beite i utmarka tenkte en sjelden
på hvilke rettigheter en hadde. Det var en ressurs en alltid hadde utnytta uten å spørre noen;
det var en del av det som var nødvendig å utnytte for å overleve. Dette ser ut til å være
oppfatninga både blant eldre og yngre i lokalsamfunnene. Dette står i sterk kontrast til
avgrensningen av beiterett og tall på beitedyr i skjøtene og regelverket for salg av jord i
Finnmark. Her har det ikke vært overensstemmelse mellom praksis og et skogvernpreget
regelverk.
I intervjuer og i svarene på spørreundersøkelsen kommer rettsoppfatninger ofte til uttrykk
ved at retten til reinbeite og sauebeite sammenholdes, eller at beiterett generelt
sammenholdes med de fastboendes og andres rett til bruk av områder til rekreasjon og
ressurshøsting. Saueeiere viser til at beiterett ifølge loven omfatter det antall dyr gården kan
vinterfø. Det vises også til at beitebruk for sau har foregått kontinuerlig i mange hundre år og
derfor skulle ha godt etablert bruksrett, i likhet med reindrift. Flere av de intervjuede viser
også til at i tidligere tider har beite av både sau og rein i samme område ikke vært oppfattet
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Bjørklund (2009) Vegetasjon og beite i områda Bergeby- Jakobselv og Meskelv vest. Skog og
landskap 12/2009).
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som et problem. I intervjuer kommer flere fastboende inn på reindriftens krav om
eiendomsrett til sommerbeiteområdet, og samtlige reagerer negativt på det. Samtidig
understrekes de at reindriftens bruksrett er allment akseptert som en selvfølge, som her i et
utdrag fra et intervju med N21:
Hvordan vil folk her reagere hvis reindriften får eiendomsrett? Det tror jeg overhodet ikke vil
bli godt mottatt. Reindrift er jo en betydelig næring i kommunen og har for så vidt alminnelig
goodwill i befolkningen og er akseptert som en næring. Men eiendomsretten tror jeg vil falle
mange veldig tungt å fordøye. Sånn oppfatter jeg det i hvert fall. Jeg har nå kjent foreldrene
til de som er reindriftsutøvere i dag her i kommunen og jeg har ikke hørt nevnt med et ord at
de eier noe som helst. At reindrifta har beiterett er akseptert. Alle forstår at det må de ha.
Men å ha eiendomsrett er et langt steg videre.
N48 (intervju) viser til at sauebeite har foregått i lang tid og at sauedrift kan vise til
kontinuerlig bruk av beiteområdene i minst like lang tid som reindriften:
Reindriftens krav om eiendomsrett over områdene de bruker må man stille store spørsmål til.
De har en bruksrett, men hvis reindrifta skulle bli grunneier for disse områdene ville det gi
dem utrolig stor makt, den makta kan ikke reindrifta forlange. Det er heller ikke slik at
reindriftens bruk er eldre enn annet husdyrhold, saueholdet kan være fra 1200-1400 tallet,
mens dagens form for reindrift er utviklet fra 1600-tallet og utover. Her i Varanger var det slik
helt til 1970-tallet at reineierne var både småbrukere og reineiere, de hadde kyr og sauer. De
drev også fiske.
Det juridiske grunnlaget for beiteretten tas opp av N49 i en kommentar i spørreskjema: Alt
beite i utmarka ble utøvd som en aksesorisk rett til eiendommen det ble drevet jordbruk på.
Denne beiteretten kunne etter jordsalgslovgivninga bl.a. reguleres og samles i spesielle
områder, hvilket er gjort mellom Bergebyelva i vest og Jakobselva i øst, nord for et gjerde
som i det vesentligste følger kraftlinja. Adkomstdokumentet var altså beiterett tillagt
hovedeiendommen.
Jordsalgslovgivningen har vært det formelle grunnlaget for beiteretten, men som Prestbakmo
er inne på i NOU 1994:21 (sitat over) har folk i praksis ikke nødvendigvis forholdt seg til
dokumenter, men oppfattet beiteretten som et fellesgode for alle som bodde i området.
Ravna (2008) har drøftet det juridiske grunnlaget for rett til beite på Finnmarkseiendommens
grunn, knyttet til jordbrukseiendom i Finnmark. Han kommer til at beiteretten er ervervet
gjennom lang tids bruk og må betraktes som en etablert bruksrett uavhengig av
jordsalgslovgivningen og bestemmelsene i Finnmarksloven.

6.4.5 Sammendrag beitebruk
Forholdet til reindrift og reinbeite er nærmere beskrevet i kapittel 5. Storfebeite er i mindre
grad aktuelt i dag. Tidligere beitet kyrne i nærområdet, mens sauene brukte et større
område. Det er vanskelig å angi eksakt hvor langt opp i marka sauene beitet før, men det er
rimelig klart at sauenæringen har i de senere år tatt i bruk beiteområder hvor det tidligere
ikke har vært sauebeite. Generelt har beiteland til sauer har vært brukt kontinuerlig i mange
hundre år, siden fedrift ble vanlig i Varanger. Omfanget har vært relativt stabilt i lang tid, men
fra ca. 1995 har det vært en økning i antall beitende dyr, det har i noen tilfeller ført til
uoverensstemmelser mellom sauedrift og reindrift der sau og rein beiter i samme område (se
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kapittel 5). Når det gjelder hvorvidt beite av både sau og rein i samme område er et problem,
synes oppfatningene å være delte mellom reineiere og sauebønder. I flere av intervjuene
med fastboende personer kommer det også fram at reindrifta har tatt nærområdene til
bygdene i bruk som høstbeite, områder hvor det tidligere ikke har vært reinbeite.

6.5

Fiske

I spørreskjemaundersøkelsen ble det stilt spørsmål om innlandsfiske med garn, fiske i
vassdrag og laksefiske i sjøen, med utgangspunkt i respondentens eget bruk og/eller
familiens bruk. I flere av intervjuene er det også kommet fram informasjon om fiske i vann
med andre redskaper enn garn. Svarene gir et inntrykk av at innlandsfiske i vann har
tidligere, spesielt i tiden fra ca 1890 til 1960-tallet (Nilsen 2003: 11), vært drevet som et
næringsfiske i mange familier, hovedsakelig for egen husholdning, men også for salg. Fisket
i blant annet Bergebyvannet har for noen familier fortsatt betydning som matauk. Fiske i
elver og bekker har også vært utbredt. Sjølaksefisket har vært, og er fortsatt et næringsfiske
for salg.

6.5.1 Innlandsfiske
Det er flere gode fiskevann i kommunen, og innlandsfiske med garn har tidligere vært en del
av næringsgrunnlaget for mange familier. Fisket har for de fleste vært til egen husholdning,
men fiske for salg har også forekommet i tiden fra tidlig 1900-tall til ca 1970. Nilsen (2003:11)
setter dette i sammenheng med bedre transportmuligheter ut over 1900-tallet:
Ut over 1900-tallet begynte folk å bruke båt og frakte fangsten med hest og vogn. Enkelte
drev næringsfiske og solgte salta og røkt fisk, slik som John Porsanger (1887-1941) på
1930- og 40-tallet. Han var gått ut av reindrifta, men hadde enda en kjørerein til tidlig på
1940-tallet. Den transporterte han fisken med på slede på førjulsvinteren. Hans siste
kjørerein ble stjelt fra han og slaktet av to av bygdas reintyver. Næringsfiske av noe omfang
ble drevet fram mot 1970, bl.a. av Anders Per Noste. Også etter dette og fram til i dag har
det vært og er folk som selger fisk. Fangstene kan i dag, hvis en er heldig, bli opp til et par
hundre fisker på en tur.
Som i andre sammenhenger når det gjelder utmarkshøsting, er det vanskelig å trekke en
grense mellom næring, matauk og rekreasjonshøsting. Fylkesmannen i Finnmark (2004)
skriver i utredningen “Konsekvenser for næringsmessig og fritidsmessig naturbruk av
nasjonalpark på Varangerhalvøya”:
Innlandsfisket i området antas å være en rekreasjonshøsting for det store flertallet av fiskere,
og en husholdningshøsting for et mindretall. I følge muntlige opplysninger fra skatteetaten er
det enkelte som oppgir inntekter fra innlandsfiske i Nesseby kommune.
Det fiskes med andre ord fortsatt aktivt i vannene. Det er vanskelig å anslå omfanget av
fisket i dag, men det utgjør fortsatt et betydelig tilskudd til mange husholdninger.
Tidligere dro man med hest på flere dagers ekspedisjoner til Oarddajávri og Suovvejávri for å
fiske til vinterforsyning. I dag fiskes det fortsatt med garn til egen husholdning i flere vann,
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hvorav Suovvejávri/Bergebyvannet er det viktigste for innbyggerne på nordsiden av fjorden.
Dette vannet brukes også av andre, spesielt folk fra Vestre Jakobselv og Vadsø. På sørsiden
er det mange vann, men mange av dem er vanskelig tilgjengelige sommerstid. Før 1950 drev
folk fra Nesseby kommune også næringsfiske i områder i nabokommunene; i Gállok (SørVaranger kommune), i Oarddajávri (Båtsfjord, Berlevåg, Vadsø og Tana kommuner) og i
noen vann på Tanasiden.
Nilsen (2009:46) skriver følgende om Nessebyfolks innlandsfiske på Varangerhalvøya:
Oardovassdraget, som i dag ligger i Båtsfjord kommune, kunne produsere enorme
fiskemengder, og varangersamene var lenge nærmest enerådende i dette området. Selv om
det var innslag av både Syltefjord-, Båtsfjord-, Vestre Jakobselv- og Tanaværinger, var disse
i mindretall og gjorde seg gjeldende først et stykke innpå 1900-tallet. Etter år 1900 ble hesten
et vanlig transportmiddel, og etter dette var det 10-20 årlige ekspedisjoner opp til
Oarddajávri. På en enkelt tur har det vært fanget 7-8 tønner (700-800 kg) sjørøye, laks, ørret
og røye. Dette utgjorde to hestelass. Fisken gikk til eget bruk og salg – først og fremst til
sambygdinger. Etter at veien over Båtsfjordfjellet kom i 1955 har produksjonen i Oarddajávri
blitt drastisk redusert. Andre vann inne på Varangerhalvøya som var viktige for
varangersamene var Nástejávri/Stjernevann, Geadnjejávri og Suovvejávri/Bergebyvann. Av
disse er Suovvejávri fremdeles mye brukt.

6.5.2 Oarddajávri/Ordovannet
Oarddajávri/Ordovannet var tidligere et viktig spiskammers for folk i Nesseby. Anders Noste
(1912-2006) fortalte følgende om fiskeekspedisjonene til Oarddajávri i intervju med Johan
Albert Kalstad (Bjørklund og Eythórsson 2011):
Det hendte også at folk fra Nesseby, fra nordsiden dro langt inn på Varangervidda med hest
og vogn for å fiske ferskvannsfisk, eller sjøblink som gikk opp i elvene. Det er et vann inne på
vidda som heter Oarddajávri. I en periode dro folk innover dit for å hente seg sjøblink
(sjørøye). I 1937 var jeg der inne, og de fikk en gang tusen sjøblink, hver av dem på rundt 2
kilo. Det var i elva som renner ut fra Oarddajávri. Det er langt fra Varangerfjorden og inn til
Oarddajávri, de brukte å kjøre med hest og vogn innover, det tok tolv timer. Sjøblinken saltet
de og spiste sjøl, noe ble byttet bort eller solgt.
Her kommer det fram at fisket etter sjørøye foregikk også i Oarddajohka/Ordovassdraget.
N44 (intervju) forteller også om fisket på Oarddajávri/ Ordovannet:
Når vi var på slike fiskeekspedisjoner kunne vi være der en ukes tid. Vi saltet fisk i tønner,
små tønner. Det var til vinterforsyning. Naboer som ikke hadde hest selv kunne sende med
egne tønner til sin fisk. Vi hjalp dem med transport. I Ordo var det særlig fin fisk. Det var blink
som kom opp Syltefjordelva. Det var den beste fisken. Når blinken skulle opp i elva så var
det bare å måke den på land med striesekker. Vi fisket ikke for salg, det var mest til eget
bruk eller hvis det ble noe overskudd så ga vi det vekk.
Oarddajávri/Ordovannet var tidligere delt mellom flere kommuner, deriblant Nesseby,
kommungrensene ble endret i 1937 (Nilsen 2009:25). N22 (intervju) forteller at under krigen
var man fortsatt av den oppfatning at grensen gikk midt på vannet: Kommunegrensa gikk
tidligere midt på Ordovannet, jeg husker at under krigen, da vi fisket der, så måtte vi ha
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”schein” som tyskerne kalte det. Da var det lensmann Mikkelsen som sa, husk at når dokker
er på det vannet så er dokker i 5 kommuner, midt på vannet møttes grensene.
Frakt av store fangster fra Oarddajávri/ Ordovannet var avhengig av hester som
transportmiddel, de siste årene før man sluttet å dra til Ordo ble det også brukt traktor (N12).
De fangstmengdene som nevnes tyder på at dette fisket var et betydelig tilskudd til
husholdningene i Nesseby. Hester kom ikke i vanlig bruk i Nesseby før rundt 1900, og det er
rimelig å anta at fiskeekspedisjonene til Oarddajávri/ Ordovannet var av størst betydning i
perioden 1900-1960. Omfanget av dette fisket var relativt stort, som det nevnes i følgende
sitat fra intervju med N10:
Jeg har også vært med til Ordo. Da dro vi med hest og hadde med tønner. Der fikk vi blink,
sjørøye. Jeg husker vi var der oppe i 1954 – 1955. N36 kjørte hest med vogn som hadde
jernhjul. Vi fikk 6 ½ tønner, det var mye fisk. Vi var fra flere familier som sammen dro innover.
Forklaringene på at det gode fisket i Ordovannet ble slutt varierer, noen mener at forbud mot
garnfiske førte til at vannet ble overbefolket. En annen forklaring som også nevnes, er
overfiske med garn etter at vannet ble lett tilgjengelig fra veien over Båtsfjordfjellet: Etter at
veien over Båtsfjordfjellet ble åpnet ble det slutt, samme året ble vannene tømt, det kom
tusenvis av garn og vannet ble tømt. Vi kunne ikke gjøre noe. Man kunne fortsatt få fisk, men
det var ikke noen mengder. Etterpå ble Ordovannet fredet for garn og oter, det ble etter hvert
overbefolket med småfisk. Det samme skjedde med vannene på Ifjordfjellet etter at veien ble
åpnet der. Det var ingen som protesterte på rovfisket, men folk snakket jo seg i mellom. Nå
fiskes det med småbeinte garn for å ta ut småfisken (N36).
Prestbakmo (NOU 1994:21:175) skriver at Oarddajávri og Ordovassdraget ble sett på som
Nessebysamenes ressursområde, men etter utbygging av veien og hytteområdet ved
Oarddajávri mistet de muligheten til å bruke området, vassdraget er nå forpaktet av en jegerog fiskeforening på nordsiden av Varangerhalvøya.

6.5.3 Suovvejávri/Bergebyvann
Suovvejávri/Bergebyvann blir omtalt som et spiskammers for Nessebyfolk, og brukes også
av folk fra Vestre Jakobselv og Vadsø Nilsen (2003:11) skriver om fisket i Bergebyvannet og
Bergebyvassdraget:
Suovvejohčázádat/Bergebyvassdraget med utgangspunkt i Suovvejávri/Bergebyvannet har
alltid vært veldig produktivt. Fram til 1960-70-tallet var fiskebestanden av en slik karakter at
alle som ville når som helst kunne hente seg matfisk i elva om sommeren. Vannet er
fremdeles produktivt og det tas noen tusen røye hvert år i vannet.
Fra tiden før 1950 fortelles det om to årlige ekspedisjoner til Bergebyvannet, først i
forbindelse med utmarkslåtta, og igjen på høsten for å fiske til vinterforsyning (N44). Det var
vanlig å fiske store mengder i Bergebyvannet, fangsten ble saltet og kjørt ned med hest.
Etter at sykler kom i vanlig bruk kunne de også brukes til transport av fisken (N22). Vannet
brukes fortsatt aktivt, både av Nessebyfolk og tilreisende. Det nevnes også at fortsatt
garnfiske er en forutsetning for å holde vannet i hevd for at det ikke skal bli overbefolket med
småfisk. Lokalbefolkningen oppfatter det fortsatt slik at de har rett til å fiske fritt i vannet, men
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det har ifølge flere av informantene ikke vært en allmenn oppfatning at Nessebyfolk har en
eksklusiv rett til fisken i Bergebyvannet:
Bergebyvannet var som et spiskammers å regne. Det var fritt for alle fra hele området her.
Det kom også folk fra Vestre Jakobselv dit. Det kunne nok også komme folk fra Vadsø, men
det var ikke så ofte før i tiden. Det var ikke noen oppfatning om at Bergebyvannet bare
tilhørte folk fra Nesseby. Fiskingen skjedde i to perioder. Først var det matauk til å ha i
slåtta. Etter slåtta var det høsttur, da saltet vi til vinterforsyning. Da kunne det også bli
plukket bær (N44).
N42 beskriver fisket i Bergebyvannet på følgende måte:
Nessebyfolk fisket i Bergebyvannet, men det kom også folk fra Vestre Jakobselv dit. Jeg har
ikke hørt om at det var noen uenighet mellom Nessebyfolk og folk fra Vestre Jabobselv om
fisket i Bergebyvannet. Det kom ikke så mye folk utenfra i forbindelse med fisket slik det var
med jakta.
N42 er også inne på hvordan fisket er regulert og kontrollert, nå og tidligere:
Når det gjaldt fisket i Bergebyvannet var det ikke noen intern regulering mellom folk som
brukte å være der. Det er et spesielt vann, grunt med et dypere parti. Man fisket både røye
og ørret. Det ble fisket med garn, men også med oter, kasteboks og stang. Hvis man sluttet å
fiske med garn i dag ville det fort bli overbefolket og vannet ville bli ødelagt. Før i tiden tror
jeg ikke at de løste noen fiskekort for å fiske i Bergebyvannet. Jeg har aldri hørt om det og
har heller ikke kommet over slikt i de papirene jeg har funnet på låven. Jeg tror ikke
lokalbefolkningen har løst fiskekort. Senere betalte vi fisketrygdavgift, men løste ikke
fiskekort. I perioden 1965 – 1985 bodde jeg ikke her og kjennskapen er litt begrenset. Vi
løser ikke fiskekort nå heller. Jeg har aldri blitt kontrollert i forhold til jakt og fiske.
Omfanget av fisket i Bergebyvannet er vanskelig å beregne, men at en familie kunne fiske et
par tønner til vinterforsyning blir nevnt som et eksempel, noen ganger kunne det være mer:
Det var godt fiske i Bergebyvannet, i 1949 fikk vi 700 fisk på 16 garn, det ble to hestlass. Da
var det store mengder fisk. Bergebyvannet er fortsatt et bra fiskevann men det er ikke behov
for å fiske slike mengder i dag. Fisket i vannene var åpent for alle, det var ikke noe krangel
om det. (N36).
Fisket i Bergebyvannet er fortsatt populært. Samtidig som det utgjør en viktig fritids/rekreasjonsaktivitet representerer lokalbefolkningens fiske til egen husholdning en
kontinuitet i høstingen. Vannet brukes både av Nessebyfolk og tilreisende fra
nabokommunene:
Straks veien åpnes første juni står det en kø som skal opp, som skal opp å fiske. Det er mest
lokale folk, men det kommer også folk fra Båtsfjord. Dette er den eneste veien å komme til
Bergebyvannet; barmarksløypa fra Nyborg og Nesseby (N12).

6.5.4 Andre vann på nordsiden
Flere andre fiskevann på nordsiden av fjorden er nevnt i svar på spørreskjemaer. I mange av
disse har det ikke vært garnfiske, i alle fall ikke i de senere år. Spørreskjemaet skiller ikke
mellom garnfiske og fiske med oter, sluk og makk, men i flere av svarene er dette forklart i
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kommentarer. Det nevnes også en del vann utenom kommunen. N36 nevner spesielt
Snurrejávri og Skálvejávri, men skriver i tillegg: Det ble fisket i de fleste vann, bekker og elver
i kommunen på nordsiden av fjorden, og i Dadojávri og Syltefjordvannet. Andre vann som
nevnes er: Ággejávri (N38), Mattusvann (N23), Buorregárddanjávri, Galbajohjávri, Guollejávri
(N44), Luonaletjávri, Bjuoshjávri, Cometladdu (N10), Rovvivann (Rovvejávri), Nordstyran
(Stuorrastivrranjávri),
Vesterelvvann
(NjiĎggujávri),
Dagvann
(N16),
Botnvann,
Áldaguolbanjávri, Store og lille Fiskevann, Coskvannet (Čoskajávri), Stalu-fielbmát (N22),
Uhca Guollejávri, Store og lille Láhtajávri (N30), Stallovannene (N21). Av disse er Botnvann
og Rovvejávri/ Rovvivann i Tana kommune. N18 nevner også småvannene i
Jakobselvkroken, hvorav noen ligger i Vadsø kommune.

6.5.5 Fiske i vann på sørsiden
Det er svært mange fiskevann på sørsiden av Varangerfjorden, men flere av dem er
vanskelig tilgjengelige sommerstid. Noen av de beste vannene ligger på andre siden av
kommunegrensen, i Sør-Varanger kommune. Nilsen (2009:47) skriver følgende om fisket i
vann på sørsiden:
På sørsida av fjorden ligger hundrevis av fiskevann. Her finnes foruten ørret og røye, også
abbor, gjedde og lake. De mest attraktive vannene ligger i Gállok-området. Folk kombinerte
gjerne fisketuren med bygging av gammer til snarefangst. Også i dette området var
varangersamene nærmest alene om å forvalte ressursene. Samene fra Reaisavuonna
/Bugøyfjord brukte også dette området, men i mindre omfang. Befolkningen som holdt til i
Neiden dro sjelden dit, fordi den skoltesamiske flyttingen i nyere tid (1800-tallet) foregikk
mellom Neiden og Čeavetjávri/Sevettijärvi. Den finske befolkningen som innvandret etter
1850, etablerte seg vesentlig som jordbrukere og fiskere, og etablerte i liten grad noen
fangstkultur mot Gállokområdet før på midten av 1900-talllet, da en del Neidenungdommer
fanget rype på vinterstid. Sørsida er ikke farbar med hest annet enn vinterstid. Folk tok derfor
ikke med seg mer fisk enn de klarte å bære eller trekke med slede. Fisken ble fort bløt i
sommervarmen, og dette var også grunn til at man ikke tok med veldig mye fisk. Noe ble nok
saltet, men sommeren var uansett ikke en tid da det var nødvendig å hamstre. Samtidig var
det uøkonomisk og ”syndig” å ødelegge mat. I tillegg til langturene til spesielt fiskerike vann,
ble det fisket ørret og røye også i nærområdene; i elver, bekker og mindre innsjøer.
Martin Eliassen (1921-1996) fortalte i intervju med Johan Albert Kalstad i 1994 at folk fra de
ulike bygdene hadde fiske- og jaktgammer på ulike steder ved Gállokvannet, fisket foregikk
på vinteren. Slik han fremstiller det var det folk fra Bugøyfjord som drev næringsfiske i
området, mens Nessebyfolk mest drev med fangst, men fisket litt ved siden av:
I Gállok brukte de å fiske litt med garn under isen, på Gállokjávri, det var for å ha mat.
Bugøyfjordingene brukte å fiske ørret under isen, for salg. Dette fisket fortsatte til ca. 1950.
De drev ikke så mye med rypejakt og snarefangst. Folk fra Bugøyfjord og Neiden holdt til ved
østenden av vannet. Ved den andre enden av vannet hadde folk fra Nesseby, Karlebotn,
Byluft og Heartagieddi sine boplasser. Vi hadde en gamme ved nordenden av Gállokjávri.
(Bjørklund og Eythórsson 2011).
Andre vann som nevnes i flere av intervjuene er Suolojávri og NjiĎgujávri/Vesterelvvannet
sør for Karlebotn, og Dierggejávri lenger sør. De to førstnevnte er lettest tilgjengelige og
trolig mest brukt i dag. I tillegg nevnes flere mindre vann i området sør for de to førstnevnte,
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nærmere grensen til Tana kommune. Reineier John-Arne N24 fisker for eksempel til egen
husholdning i Dierggejárskáidi, Beaskajávri, Ásllatnjoasjki, Látnajalakjávrrit, Láirabánkenjávri,
Rivggunieida, Juovsajávri og Skárffa. N13 har også merket av mange vann på sørsiden, fra
Diergi og vestover til Tanagrensa. Vannene lenger øst ligger til dels i vanskelig tilgjengelig
terreng. N9 nevner Čeavrresjávri/Otervannet, Stuorrajávri overfor Barsnes og Guhkesjávri.
N7 nevner Láhtajávrrit, som ble brukt som garnfiskevann da han bodde i Byluft.
Vi har ikke grunnlag for å vurdere omfanget av tidligere næringsfiske i vannene på sørsiden.
Som Øystein Nilsen er inne på i sitatet ovenfor, har transportmulighetene vært en
begrensende faktor for fiske i fjerntliggende vann i dette området. N11 forteller at i tidligere
tider ble fisken saltet i tønner som ble stående ved vannene inntil de kunne hentes med
slede på vinterføre.
Kultivering av vann, enten ved at fisk fra andre vann eller vassdrag er satt ut, eller ved
utfisking av småfisk for å motvirke overbefolkning av vann nevnes av noen informanter. Det
understrekes for eksempel at garnfiske er med på å holde vannene i hevd, med garnforbud
kan vannene bli overbefolket med småfisk. Samtidig tas det sterk avstand fra rovfiske med
garn i små vann.

6.5.6 Rettsoppfatninger
Prestbakmo (NOU 1994:21:175) skriver følgende om uskrevne regler om fiskerett i
innlandsfisket i Nesseby:
Fra Nesseby fortelles og om utstrakt innlandsfiske i vatna. Først på århundret fiska de med
garn i vatna som lå ved vinterbostedene litt inn i landet. De hadde gammer ved vatn der de
dreiv fiske. Her opplyses det at hver familie hadde sitt område, sine vatn, som de utnytta.
Disse gikk i arv og der var ingen andre som dreiv næringsfiske i disse vatna. Dette systemet
ser ut til å ha virka heilt fram til siste krig.
Denne formuleringen kan, ut i fra intervjumaterialet fra Nesseby, nyanseres med tanke på at
dette ikke gjaldt alle vann, det er for eksempel en klar oppfatning av at fisket i Bergebyvannet
har vært/er felles og fisket der ikke har vært/er eksklusivt forbeholdt Nessebyfolk. I andre
områder, hvor familier er etablert i bruksområder i utmark som en fortsettelse av tidligere
generasjoners bruk, kan fiskevann være en del av et ressursområde som man har
familietilknytning til og føler ansvar for å ivareta. Et eksempel på dette kommer fram i intervju
med N11 i Karlebotn:
Vår familie har en hytte ved Domegotsjávri/Thomasvannet. Området er brukt av familien i
flere generasjoner, navnet kommer av at min oldefar Thomas Store og hans etterkommere
brukte området til jakt, bærplukking og fiske. Før fisket man og saltet i tønner og hentet ned
fisken på skara om høsten. Vi overtok en hytte der i 1962, og bruker området aktivt i dag
både sommer og vinter, det er et område som jeg føler er vårt, det er perla vår og jeg vil ikke
at den skal bli ødelagt. Jeg kan kanskje ikke si at det er vårt, men jeg kjenner samtidig at
hvis det kommer folk med garn til det lille vannet, så blir jeg irritert, garnfiske er en plyndring
av sånne små vann. Rovfiske syns ikke jeg noe om. Vi tok årene vekk fra båten så dem ikke
skulle kunne bruke den, det endte med at de brente opp båten. Vi fisker sånn at ikke vannet
skal bli overbefolka. Vi fisker både sommer og vinter.
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Her gis det uttrykk for en rettsoppfatning på linje med måten man forholder seg til
multebærområder (se kap.6.8.2); bruken fremstilles som en videreføring av en
familietradisjon og en høstingskultur som også innebærer et ansvar for å bevare ressursene
for ettertiden. Det innebærer likevel ikke et krav om eksklusiv bruksrett, men mer en
forventning om at familiens etablerte bruk respekteres.

6.5.7 Fiske i vassdrag
Vesterelva, Bergebyelva og Jakobselva er i dag lakseførende vassdrag. Máddevárrejohka,
Meskelva og Stohkkemuor-vassdraget blir også nevnt i svar på spørsmål om fiske i
vassdrag. Vi har fått mer utfyllende svar på spørsmål om fiskevann enn om elvefiske, men
som det kommer fram ovenfor, var formålet med hesteekspedisjonene til Ordovannet og
Bergebyvannet å fiske, både i vannene og de tilliggende vassdrag. Nilsen (2003:11) skriver
om fiskemetodene goldin (med garn i kulpene) og fiske med snare; njazzut i Bergebyelva.
Goldin, skriver han, ble brukt fram til 1960-tallet, selv om metoden da var ulovlig. Under
slåtta, og på multebærturer om høsten var det vanlig å fiske til mat, forteller N10 (intervju):
Man hadde alltid fiskegarn med når man dro på disse multeturene. Og når vi hadde
utmarksslåtte, jeg var jo ikke med da, men jeg har blitt grundig fortalt, for det var veldig
eksotiske turer. Da fisket dem i de kulpene, dype, stillegående kulper. Det var bekker,
sideelver til Bergebyelva og i selve Bergebyelva. Unggutter, dem traska jo i elva og fisket.
Bergebyelva og Jakobselva er i dag forpaktet av henholdsvis Nesseby JFF og Jakobselv og
Vadsø JFF. Det er satt opp laksetrapper i begge elvene, slik at laksen kommer lenger opp
enn tidligere. Vesterelva forpaktes av Nesseby JFF. Forpaktning av fiskeretten har bl. a.
bakgrunn i lakseloven av 1905 (Aas, Øian, Waaler og Skår 2010:28). Før forpaktningene
kom i stand, fisket folk fritt i elvene, men det har ifølge N49 (intervju) ikke vært stor motstand
eller konflikter lokalt knyttet til forpaktningene:
Jakobselva har en storvokst ørretsstamme som er i ferd med å bli fortrengt av laksen, laksen
gyter i hele elva etter at det ble satt opp laksetrapper for noen tiår siden. Det samme gjelder
Bergebyelva. Jakobselv og Vadsø jeger og fisk forvalter fisket i Jakobselva. I Bergebyelva er
det Nesseby jeger og fisk. Det står i jordsalgsregelverket at lakseførende vassdrag skal
forpaktes bort til foreninger med ideelle formål, det går helt tilbake til 1775-resolusjonen,
men det står ikke i Finnmarksloven. Sverre Pavel har skrevet en historisk gjennomgang197 av
forvaltningen av laksevassdragene.
Før forpaktningene kom i stand var fisket fritt i elvene. Nå må må det løses laksekort i hele
elva, før måtte du ikke det, da kunne du fiske ørret i den øvre delen. SNO har det generelle
oppsynet, de er mye i området, også på grunn av fjellrevprosjektet. Det har ikke vært
konflikter knyttet til fiskretten i elvene.
Bergebyelva var tidligere ikke lakseførende, men fiske etter ørret og sjørøye var fritt:
Bergebyelva er en god fiskeelv, før var det ingen regulering, man hentet det man ville ha,
fisket med bjørkestang. Det var ørret og sjøblink, ikke laks. I dag er det laks i elva, det er
Nesseby Jeger og Fisk som forpakter elva og selger døgnkort. (N22, intervju).
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Pavel, Sverre 1986: Finnmark jordsalgskontors forvaltning av statens jakt- og fiskerettigheter i Finnmark.
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Prestbakmo (NOU 1994:21:175-176) er inne på rettsoppfatninger knyttet til elvefiske på
Varangerhalvøya: For elvene på Varangerhalvøya fortelles at det blei fiska på liknende måter
(dvs. fiske for å skaffe mat, ikke sportsfiske). Enkelte steder i samiske fjordstrøk hadde
familiene som bodde ved mindre lakseelver fordelt rettighetene til fiske i ulike kulper i elva
mellom seg. De anså da vedkommende fiskeområde som sitt. Prestbakmo er også inne på
at i Finnmark har det ofte skapt irritasjon blant lokalbefolkningen når foreninger utenfra har
fått forpakte vassdrag: Det sies av enkelte at forpaktningene i mange tilfeller har tatt fra
lokalbefolkninga den lokale ressursen. (side 176). Ifølge N49 (sitat ovenfor) har det ikke vært
konflikter om dette i Nesseby.
N48 har i et intervju drøftet rettighetsforholdene i utmark, blant annet med tanke på
forpaktningsordningen, ut i fra de spesielle forholdene i Finnmark. Han er her inne på
argumenter for at fiskeretten generelt knyttes til lokalsamfunnet, for eksempel bygdelag:
Man må sammenligne med forholdene sørpå, der man har både grunneierrettigheter og
allmenningsrett. Her kan man si at man tidligere hadde allmenningsrett, men det er etter
hvert kommet en del andre typer forvaltning og lover, og det med at organisasjoner som
Jeger og fisk kan forvalte gjennom forpaktning. Her kommer et nytt aspekt inn, med
forvaltning generelt på bygdenivå, da må bygdelagene stille sterkt når det gjelder
mulighetene til å forpakte utmarksområder, også fiskerettigheter. Da vil man få en del av
allmenningsrettighetene, slik som andre steder i landet, men som aldri kom i stand i
Finnmark fordi man fikk en helt annen jordutvisning etter loven av 1775. Ut fra det
innsamlede materialet gis det ikke inntrykk av rettstilstanden når det gjelder fiske i vassdrag
er et konfliktfylt tema i Nesseby i dag. Imidlertid må det tas forbehold om at elvefisket i
mange tilfeller ikke har vært drøftet i dybden i intervjuene, men har falt i skyggen av andre
temaer som intervjupersonene har vært mer opptatt av.

6.5.8 Sjølaksefiske
Sjølaksefisket i Varangerfjorden har vært, og er fortsatt et viktig innslag i en
næringstilpasning med allsidig høsting av ressurser på hav og land. Når det gjelder
sjølaksefiskets historie og rettsforhold rundt dette fisket vil vi i all hovedsak henvise til en
utredning Samisk høgskole og SEG har utført for Finnmarkskommisjonen (Samisk
høgskole/SEG 2010). Norsk institutt for naturforskning har også utredet sjølaksefisket
(Fangel, Andersen og Aas 2007) og Norut Tromsø har utredet sjølaksefiske i sjøsamiske
områder (Borch, Buanes, Karlsen og Olsen 2009). Det vises også boka Sjølaksefiske og
sjølaksefiskere – fra Stappogiedde til Holmengrå av Randi Irene Losoa og Vilfred Ingilæ
(2009). Her velger vi først og fremst å vektlegge forhold som er kommet fram gjennom
spørreundersøkelse og intervjuer i Nesseby.
Et spesielt trekk ved sjølaksefisket i Varangerfjorden er at det har tidligere vært drevet både
som sommerfiske og vinterfiske. Laksefisket i Varanger ble unntatt fra de generelle
fredningsbestemmelsene for laksefisk i 1850, etter søknad fra Distriktsformannskapet for
Øst- og Vest Finnmark. Begrunnelsen var at Varangerfjorden ikke sto i forbindelse med noen
egentlig lakseelv, og at vinterfiske derfor ikke ville skade laksefisket i amtsdistriktet for øvrig
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(Pedersen NOU 1994:21:105). Denne særordningen vedvarte i mer enn hundre år, fram til
1960- eller 1970-tallet (N49, intervju). Fisket foregikk fra høsten og fram til jul.
En oversikt over lakseplasser på Finnmarkseiendommens grunn i Nesseby kommune finnes
på Finnmarkseiendommens nettsider (http://www.fefo.no) og på nettstedet Nordatlas
(http://www.nordatlas.no). Her går det fram at det i dag er 44 lakseplasser på Fefo-grunn i
Nesseby. Det er en nedgang på bare 7 plasser fra 1981, mens antallet plasser på statsgrunn
i kommunen gikk ned fra 99 til 51 i tiden fra 1976 til 1981 (Sámi allaskuvla/SEG 2019:63)
Lakseplasser på privat grunn er ikke med i oversikten.
Av de personene som besvarte spørreskjemaet var det 17 som førte opp nåværende og
tidligere lakseplasser i sjø som de selv eller familien har brukt, men det kommer ikke alltid
fram om plassene er på privat grunn. Noen viser til sammenhengende bruk av lakseplasser
over flere generasjoner, N7 skriver for eksempel at hans familie har fisket laks ved
Lausklubben siden 1836.
Et tema som går igjen i flere av besvarelsene, er at mange har opplevd at deres lakseplasser
er blitt inndratt, slik at de har mistet retten til sjølaksefiske. Det har skjedd blant annet i
forbindelse med at lakseretten ble innskrenket til å gjelde primærnæringsutøvere (fiskere,
bønder og reineiere) i 1975. Den store nedgangen i antall lakseplasser på statsgrunn fra
1976 til 1981 har nok sammenheng med denne endringen. N2 forteller at han og flere i
samme situasjon opplevde dette som urimelig:
Jeg har hatt lakseplass på Hammernes, men den ble jeg fratatt, til fordel for bønder og
reindriftssamer som ble prioritert etter nye regler i 1975. Alle som ikke hadde jordbruk, rein
eller fiske mistet plassene. Det kom ikke noen protester, man måtte bare bøye seg.
Sjølaksefisket var en viktig tilleggsinntekt ved siden av mitt arbeid, jeg jobbet da i Vadsø på
en forretning.
Et annet eksempel på hvordan regelverket for sjølaksefisket slår ut på måter som oppleves
urimelig kommer fram i et intervju med N14 i Varangerbotn. Hansen var tidligere fisker, men
er blitt ufør etter en ulykke. Han har i 40 år fisket laks ved Lausklubben ved
kommunegrensen mellom Nesseby og Sør-Varanger, hvor han også har en næringshytte
(satt opp i 2001). Som følge av at han er blitt uførepensjonist, har han blitt fratatt sine
lakseplasser på Finnmarkseiendommens grunn, med tre års avviklingstid. Som
alderspensjonist ville han fått beholde plassen, men det praktiseres andre regler for
uførepensjonister som ikke er fylt 60 år198. Han opplever det som en stor urett at han nå vil
miste lakseplassene og hytta og bli avskåret fra å bruke området. Laksehytta går det ikke an
å selge. Den vil bli overført til den som eventuelt får overta lakseplassen. Han har likevel ikke
villet gå så langt som å fremme et formelt krav til Finnmarkskommisjonen om bruksrett ut i fra
hevd. Hansen karakteriserer sjølaksefisket som en sterk tradisjon som står i fare for å
forsvinne. For folk som har holdt på med dette hele livet, er det derfor vanskelig å akseptere
å bli fratatt muligheten til å drive sjølaksefiske.

198

Jfr punkt c i Finnmarkseiendommens tildelingskriterier for lakseplasser; “Søker som har ansiennitet innen
sjølaksefisket, og som er i ferd med å avvikle andre primærnæringer, kan tildeles plass i en avviklingstid på 1 til
3 år.” Her blir overgang til uførepensjon regnet som avvikling av primærnæring. I punkt d i samme reglement
heter det imidlertid at pensjonister kan tildeles plass.
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Det er mange laksehytter som er oppført på Finnmarkseiendommens grunn, og det er en
aktuell problemstilling hva som skjer med dem hvis sjølaksefisket avvikles.
På spørsmål om det reageres på statlige reguleringer av ressurshøsting, blir reguleringene
av sjølaksefisket gjerne nevnt som et eksempel på en statlig ordning som oppleves urimelig.
N19 er sjølaksefisker, og han kommenterer laksereguleringene i 2010 på følgende måte i et
intervju:
Staten har oppført seg umoralsk overfor sjølaksefiskerne, du kan tenke deg hvis en
arbeidstakergruppe hadde blitt behandlet slik sjølaksefiskerne er blitt behandlet så hadde det
ikke vært en stat i Norge mer, den hadde gått i oppløsning. Det går ikke an å behandle folk
sånn, så sterkt vil jeg si det. Vi fikk seks og en halv time fra de lagde reglene fram til vi fikk
begynne å fiske. Og det ble bare kunngjort på internett. Da hadde de hatt hele året på seg å
gjøre det.

6.6

Jakt og fangst

6.6.1 Jaktformer nå og tidligere
Jakt og fangst er tradisjonelt en viktig del av næringstilpasningen i indre Varanger, tidligere
var fangst av sjøpattedyr; sel, nise og springer viktig for å skaffe kjøtt til husholdningen,
selskinn var både salgsvare og brukt til skotøy og andre ting i husholdningen.
Røyskattfangst, oterfangst og revejakt var også vanlig, skinnene var en verdifull salgsvare.
Jakt på sjøfugl, gjess og ender har også vært drevet til egen husholdning. I boka Fiske og
fangst i indre Varanger (Bjørklund og Eythorsson 2011) forteller lokale fangstfolk om både
rypejakt/fangst, seljakt og revejakt i Nesseby i mellomkrigstiden. Der kommer det fram at jakt
på sel var av stor betydning, spesielt i “kobbeår” da store mengder sel trakk inn i fjorden.
Både kjøtt, spekk og skinn av sel var verdifulle varer, både for salg og bruk i egen
husholdning. I mellomkrigstiden var skinn av røyskatt, rev og oter også verdifulle
handelsvarer. I første halvdel av det 20. århundre kunne jakt og fangst være
hovedinntektskilden til enkelte familier. N49 forteller i et intervju om denne jakta:
Det ble også jaktet på rev, oter og røyskatt, og senere også mår og mink. Nå er det mye mår.
Oter og røyskattjakta er en gammel tradisjon, det var en viktig inntekt. Det gjelder også sel.
Det var billig å jakte røyskatt, man lagde utstyret selv. Vi jakta mye på rev og solgte skinn,
den gang (1960 og 70-tallet) var det gode priser på skinnene. Det er noen som jakter på
mink i dag for å få ned bestanden. Minken kom etter rømminger fra minkfarmer.
Rypefangst var viktigst, den ble i stor utstrekning drevet som snarefangst for salg, men
geværjakt på ryper går også langt tilbake i tid. Anders Noste fortalte at før krigen drev nesten
alle mannfolk i Nesseby med jakt; geværjakt om høsten og snarefangst om vinteren. Det ble
drevet jakt fra nesten alle husstander (Bjørklund og Eythorsson 2011). Mange tilreisende
jegere deltar i dag i rypejakta. I mellomkrigstiden var det også tilreisende rypejegere,
hovedsakelig fra nabokommunene. I dag er det få som fanger ryper for salg, men
snarefangst drives fortsatt i en del av de tradisjonelle fangstområdene. Det ble også drevet
snarefangst etter hare, til egen husholdning. Tidligere var det ikke elg i området, men fra
1960-tallet har det også vært elgjakt i Nesseby kommune. Elgjakta er i dag den viktigste
jakta for kommunens innbyggere.
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6.6.2 Snarefangst
Snarefangst på ryper er en tradisjon i området, rypefangst for salg har tidligere vært en viktig
inntektskilde, for ungdom og voksne menn. Det meste av fangsten ble solgt. N35 forteller for
eksempel at faren og brødrene drev snarefangst i hennes ungdom, men de spiste aldri rype
hjemme. I intervjumaterialet fra Nesseby kommer det også fram at kvinner deltok i denne
fangsten. N52 forteller at hun driver med rypesnarer ved Skálvejávri i nærheten av familiens
hytte. Det drives fortsatt snarefangst i området, men i liten skala i forhold til tidligere år.
Nilsen (2009:50) skriver om snarefangsten:
Ennå i 1950-åra var det vanlig at alle gutter etter endt folkeskole, og mannfolk som ikke gikk i
fast arbeid (noe som gjaldt mange), brukte vinteren til rypefangst. Guttene lærte allerede i 812 års-alderen å sette rypesnarer. Man fikk relativt god pris for rypa: i 1920-1930-årene fra
60 øre til 2 kroner per rype, sammenlignet med at mange ikke hadde andre
arbeidsmuligheter enn dagsarbeid til 2 kroner per dag. I dag ligger prisen på 80-90 korner,
men nå er det ikke mange som fanger ryper for salg. Viktige fangstområder var i
Ánnejohmohkki/Jakobselvkroken, øvre Bergebydalen, øvre Rássejohka og øvre Álljaveadji.
For femti år siden var vierkrattet i deler av disse områdene ikke høyere enn en meter, og da
var snarefangst der bare aktuelt på førjulsvinteren, før krattet ble dekket av snø. De som
drev mest intensiv fangst i Jakobselvkroken og ved Suovvejávri /Bergebyvann på
førjulsvinteren flyttet etter hvert ned til skoggrensa ved Bearalveadji og Boaltun. På sørsida
var ikke riksgrensen i sør mot Finland noe hinder; bl.a. hadde Karlebotnfolket sine
rypesnarer inne på finsk side så seint som i 1930-årene. På sørsida av fjorden var områdene
fra Skidalen og nesten til Neiden fangstområde for lokalbefolkningen som holdt til på
boplassene fra NjiĎgu/Vesterelv til Juvrravuonna/Gandvik. Gállokområdet, som nå ligger i
Sør-Varanger kommune, var et viktig fangstområde for varangersamene. Samene fra
Reaisavuonna/Bugøyfjord fangstet lenger ned i området, ved Vuostamušjávri. Også på
sørsida var det snøforhold som bestemte fangststart. Var det snø og godt rypeår kunne
fangsten i Skárfa/Gállok starte allerede i oktober.
Nilsen anslår vanlig fangstmengde for et tomannslag i løpet av vinteren til 200-400 ryper,
men i gode år kunne den komme opp i 800-900 ryper.
Den siste som drev med fangst på Gállokvidda (Sør-Varanger kommune, mot finskegrensen)
var Martin Eliassen, han beskrev fangsten i etterkrigsårene slik i et intervju med Johan Albert
Kalstad:
Man begynte rypejakta om høsten da den ble hvit, ca 10. oktober, da var det geværjakt helt
til snøen kom. Folk hadde relativt god tid til jakt om vinteren, da det ikke var noe å gjøre på
havet. Det var en årstid da det ikke var så mye å hente av lønnsarbeid heller. På 1930-tallet
var det lite penger blant folk, og da pakket mange sekken og dro inn til Gállok for å jakte. I
mellomkrigstiden var det derfor mye folk som dro til Gállok for jakt og fangst, og det fortsatte i
de første etterkrigsårene. Det var da Martin begynte med snarefangst. Han husket vinteren
1947, da lå det fullt av folk der inne og jakta og fangsta, det røyk over alt i skogen. Femten
ungdommer fra sørsiden av Varangerfjorden lå der samtidig. De kunne ligge der og drive
med snarefangst etter ryper, fra desember da snøen var kommet og til mars, da de dro hjem
for å ro fiske. (Bjørklund og Eythórsson 2011).
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Eliassen forklarte også hvordan folk fra de ulike bygdene fordelte fangstområdene mellom
seg, det var spesielt ungdom fra sørsida av fjorden som dro til Gállok på
fangstekspedisjoner, gjerne to uker om gangen:
Her på sørsiden var det ikke så mange ungdommer som dro ut på fiskearbeid i
mellomkrigstiden, de drev kanskje litt mer med jakt, på rype og rev. Om vinteren kunne de gå
på ski inn til Gállok, når de gikk uten å ha en kjelke med seg kunne de ligge der omtrent en
uke, da hadde de vanligvis fått så mye rype at de ikke klarte å bære mer, og provianten tok
også slutt. Når de dro med seg en skikjelke kunne de være der mye lenger. Det lengste
Martin kan huske å ha ligget sammenhengende i Gállok var tre uker. Det var folk,
ungdommer fra hele sørsiden av fjorden, Stuorravuonna/ Karlebotn, Rissebákti/Gressbakken
og Báršnjárga/Barsnes som deltok. Snarefangsten foregikk bare på norsk side, men
geværjakten kunne være på både norsk og finsk side av grensen. I Gállok brukte de å fiske
litt med garn under isen, på Gállokjávri, det var for å ha mat. Bugøyfjordingene brukte å fiske
ørret under isen, for salg. De drev ikke så mye med rypejakt og snarefangst. Folk fra
Bugøyfjord og Neiden holdt til ved østenden av vannet. Dette fisket fortsatte til ca 1950. Ved
den andre enden av vannet hadde folk fra Nesseby; Karlebotn, Byluft og Heartagieddi sine
”boplasser”. Vi hadde en gamme ved nordenden av Gállokjavrre, sier Martin. Her holdt han
til, og drev snarefangst hver vinter, helt til 31. mars. Om høsten kunne de dra over på finsk
side på geværjakt, på et fjell som heter Aiteoaivi, det betyr ”Stabburshøyde”. De jaktet fritt
der inne, men måtte passe seg for finske grensepatruljer, som brukte å passere hver
onsdag. (Bjørklund og Eythórsson 2011).
Fangstgammene ved Gállokjávri,, som i sin tid ble satt opp av nessebyfolk, er nå enten falt
ned eller overtatt av folk fra Sør-Varanger. Martin Eliassen hadde sin siste fangstsesong i
Gállok i 1978/79. Da var området allerede tatt i bruk som jakt- og rekreasjonsområde for folk
som dro dit med snøscootere. Eliassen forteller også at folk fra Karlebotn hadde jakt- og
fangstområder i Diergi som ligger i Nesseby kommune.

6.6.3 Uformell regulering av snarefangst
Blant dem som svarte på spørreskjema har 26 personer tatt med informasjon om
snarefangst og tegnet inn fangstområder på kart. Av disse har 17 svart på spørsmål om
varighet at de eller deres familie har drevet med snarefangst fra før 1900 og driver med den
fremdeles, eller at de har drevet med snarefangst de siste 21-50 år. På spørsmål om
omfang, svarer 6 personer at fangsten er/har vært årlig og som en del av næring/for salg, 4
svarer at den har vært årlig til både næring/salg og egen husholdning, 9 svarer at fangsten
er/har vært årlig, men bare til egen husholdning. Ut i fra dette virker det som denne
tradisjonen fortsatt holdes i hevd. Fangstområdene er merket inn på kart med varierende
nøyaktighet, men dekker til sammen hele sørsiden av kommunen, fangstområdene strekker
seg også inn i Sør-Varanger kommune og Tana kommune på sørsiden. På nordsiden er
også store områder markert som fangstterreng. Fangst som næring, med lange
jaktekspedisjoner til fjerntliggende områder ble det slutt med på 1970-tallet. Jaktområdene i
Gállok er nå overtatt av jegere fra Sør-Varanger. N10 forteller om snarefangsten:
Jakten var hovedsakelig snarefangst etter ryper. De kunne få mye ryper hvis det klaffet.
Rypene ble solgt, men vi spiste også hjemme. Vi guttungene brukte å fange harer i snare
lenger nede mot der vi bodde. Jeg syntes det var fælt. Etter at gammen i Alljaveadji /Allevei
raste sammen på 70-tallet har ikke min familie drevet snarefangst. På sørsiden drev de
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snarefangst helt opp til Gállok. Sørsidefolkene i Nesseby hadde mange gammer i det
området, også de som bodde på Barsnes brukte det. Nå har jeg hørt at Sør-Varangerfolk har
overtatt alle gammene. For min del er det det samme. Den siste jeg husker drev med
snarefangst der var (Martin) Eliassen fra Heartagieddi. Han drev lenge, men jeg husker ikke
helt, kanskje til ut på 1970-tallet. Etter da har ikke snarefangst vært så viktig, men det er jo
noen som har drevet videre om ikke i så store mengder. (N10, intervju).
Snarefangst i nærområdet overfor de enkelte bygdene var for de fleste viktigere enn de
lange ekspedisjonene. Fangstområdene var fordelt mellom de ulike bygdene, forteller N44:
Jeg har aldri gått på jakt med gevær, men snarefangst etter ryper drev jeg på med. Det var i
nærområdene. Folk som sognet til området brukte områdene. Vi brukte også å være fra
Meskelv til Nieidavárri og fra Máttavarri til Bergebydalen. Det var våre fangstområder. Vi
prøvde også litt med rypefangst på sørsiden av fjorden. De lengre ut hadde sine områder og
de fra Nyborg og Varangerbotn hadde sine områder. Vi fanget ryper til eget bruk. Vi brukte å
spise ryper. Vi brukte også å ha haresnarer. (N44, intervju).
N21 forteller hvordan fangstfolkene hadde ulike “ruter” slik at de ikke gikk i hverandres
områder:
I Johkageači var det et snarefangstområde. Da jeg var yngre, det må ha vært tidlig på 70tallet, så var det en eldre mann som het Julius Johnsen. Han bodde i Gornitak. Da gikk vi på
ski til det området. Han hadde sine ruter og jeg hadde mine. Svigerfaren min har også hatt
snarefangst, men litt lenger østover mot Máttavárri. Snarefangst har jo vært drevet i
vierbeltet eller ved skoggrensa her, de fanget jo helt oppover til Jakobselvkroken. Det er mye
kratt i området. Førjulsvinteren når det er mørkt er den beste snarefangsttiden.” (N21,
intervju).
Prestbakmo (NOU 1994:21:172) omtaler rettsoppfatninger og fordeling av fangstområder for
snarefangst, bl.a. i Nesseby: Hvert bygdelag hadde sine naturlige områder der de drev
snarefangst. De kom sjelden over på nabobygdas område. Når en hadde starta rypefangst i
et område, holdt de andre seg borte fra det. Fra Nesseby fortelles at hver familie vanligvis
hadde faste områder hvor de drev snarefangst. Andre så dette som vedkommende families
område og respekterte det.
N6 (intervju) forteller også at det var vanlig at hver familie hadde sine områder for
snarefangst. N22 er inne på det samme, men siden tilgangen på ryper i et område kunne
variere fra år til år, var det av og til nødvendig å kunne flytte snarene til et annet område,
forteller N22:
Snarefangerne hadde sine områder, f. eks når noen hadde jaktgamme i et område og hadde
sine snarer der, så gikk ikke andre dit for å sette snarer. De hadde på en måte hevd på
området. Men plutselig kunne det bli fritt for ryper i et område, mens man hørte om mye
ryper et annet sted, så dro man dit, på finsk side for eksempel.
Flere av de intervjuede forklarer dette som en form for regulering av bruken, at man ikke satt
sine snarer hvor andre hadde etablert seg med fangst, man skulle ikke blande snarene.
Samtidig måtte bruken være fleksibel, man flyttet snarene etter hvor mye ryper det var i de
ulike områdene fra år til år, det var ikke klart definerte grenser mellom områder hvor ulike
familier hadde hevd på fangsten.
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Ut i fra beskrivelsen foran kan man se at snarefangsten, slik den ble drevet fram til 1960tallet, var en viktig næringsvei og kunne være en hovedinntektskilde for enkelte familier.
Store områder, ofte langt fra boplassene ble brukt. Fangstfolk dro på lange
jaktekspedisjoner; på sørsiden blant annet til Gállok og Diergi og på nordsiden kunne de dra
helt opp til Jakobselvkroken. Nærområdene var også i bruk, alle unge gutter ble lært opp i
dette og hadde snarer som kunne røktes hjemmefra. Fangsten var/er heller ikke utelukkende
en mannsaktivitet. Snarefangsten var en viktig kilde til kontantinntekter, både i
mellomkrigstiden og fram til slutten av gjenreisningsperioden på 1950-tallet. Etter det avtok
den i omfang. I dag drives snarefangsten i mindre skala, med snarer som kan røktes
hjemmefra eller med utgangspunkt i hytter. I de siste årene har det vært lite ryper i området,
og noen som har svart på spørreskjema sier at de har sluttet med fangsten på grunn av svak
rypebestand. Det er likevel grunnlag for å fastslå at den ressursbruken snarefangsten
representerer har vært kontinuerlig og uten opphør. Snarefangst er en gammel tradisjon,
men det er vanskelig å fastslå hvor gammel den er. Den har trolig hatt størst omfang i tiden
fra da pengeøkonomien ble dominerende i indre Varanger og til 1960-tallet. Dagens bruk er
naturlig nok ikke en så viktig inntektskilde som i tidligere tider, fangsten er i større grad for
husholdningsbruk. Det er ikke mulig å trekke eksakte grenser mellom næringsbruk, matauk
og rekreasjon når det gjelder snarefangsten. Dagens bruk foregår på den tradisjonelle
måten, men under endrede betingelser. Aas m. fl (2010:52) har innhentet tall om omsetning
av ryper fra Tana og Nesseby i tiden 1998 til 2009, fra oppkjøper Aage Pedersen i Tana.
Oversikten viser store variasjoner fra år til år, mellom 730 (2006) og 3.750 (2005) fram til
2009, da Pedersen har kjøpt kun 90 stk. Det viser at omsetning av ryper er fortsatt aktuelt i
dette området.

6.6.4 Småviltjakt
Småviltjakt defineres her som høstjakt på ryper, ut i fra dagens situasjon. Som nevnt
innledningsvis ble det tidligere jaktet på andre arter. Nilsen (2003:12) skriver at samene i
Nesseby drev geværjakt allerede på 1600-tallet:
Samene var tidlig ute og skaffet seg gevær, allerede på midten av 1600-tallet. I skriftlige
beretninger fra rundt 1700 nevnes det det var vanlig blant Varangersamene å eie gevær,
mens det ikke var vanlig blant Vadsøborgerne. Mange menn født i første halvdel av 1800tallet nevnes på 1900-tallet som “geværkarer”. Disse “geværkarene” jaktet om vinteren etter
rev, oter, fjellrev, ulv og bjørn. Man brukte med andre ord gevær til jakt på slike arter, som
var ettertraktet på grunn av pelsen, men fanget rype og harer med snarer. Nilsen skriver
videre (side 13) at etterspørselen etter vilt og rovdyr tok seg opp på 1800-tallet, og ettersom
samene ble mer og mer avhengige av pengeinntekter ble alt av vilt som kunne omsettes for
penger jaktet på.
Aas m. fl.(2010:22) skriver at høstjakt på ryper med gevær og hund begynte å forekomme en
del i mellomkrigstiden, de viser også til boka Finnmarksjakter (Evjenth 1927) om rype- og
harejakt, blant annet i Nessebymarka. På denne tiden var det hovedsakelig Vadsøborgere,
og andre “kakser” fra Vardø og Sør-Varanger som dro på høstjakt og engasjerte vante
fjellfolk fra Nesseby som bærere. Sports- og fritidsjakt ble ikke alminnelig før på 1950- og 60tallet. Spørsmålet om tidspunkt for jaktstart på høsten har lenge vært omstridt i Finnmark,
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lokale fangstfolk, som ikke jakter med hund har argumentert for en senere jaktstart (datoen
for jaktstart har vært 10. september).
Av dem som svarte på spørreskjemaet var det 27 personer som førte opp informasjon om
småviltjakt. Av disse er det 19 som svarer at de eller deres familie driver med jakt i dag. På
spørsmål om omfanget av jakta i dag svarer 4 personer at de eller familien jakter for salg
eller både for salg og egen husholdning. Jaktområdene som er ført opp i svarene dekker til
sammen nesten hele kommunen, samt noen områder i nabokommunene.
I den lokale tradisjonen har snarefangst vært økonomisk viktigere enn geværjakt på ryper.
Høsten var også en travel tid i mange andre sammenhenger, slik at det ble liten tid til
høstjakt på ryper. N4 kommenterer dette i et intervju:
Jakt med gevær, hagle, det har vi ikke drevet med. Faren min brukte heller ikke gevær. Det
er ingen tradisjon med jakt med gevær eller våpen etter rype. Det foregikk med snarefangst.
De som jaktet den gang før i tiden når det var lov å jakte på hvitrev og sånt, det var med
salongrifle har jeg hørt fortalt. For elgjakt og slik luksusjakt, det var jo ikke den gang.
I mellomkrigstiden kom tilreisende jegere blant annet fra Vadsø for å jakte om høsten, lokale
folk stilte som kjentmenn og bærere for slike jaktekspedisjoner. Vadsøfolkene hadde en egen
jakthytte som de brukte hver høst (N22). N44 forteller om denne jakten:
Det ble også jaktet etter rype med gevær, hagle. Det var folk utenfra, rikfolk, kakser fra
Vadsø. De som var med fra Nesseby ble leid som bærere. Ingen fra min familie var bærere.
Det ble ikke reagert fra lokalfolk mot det der. Men det var forskjell på folk i den tiden, noen
hadde høyere rang og det var stor klasseforskjell. Heldigvis er det ikke slik mer.
Det var bedre tilgang på ryper på 1930-tallet enn i dag. N42 viser til en hyttedagbok og brev
fra 1930 som forteller om utbyttet fra jakta:
Det var gjerne slik at de som jaktet her kom tilreisende fra Vadsø, Vardø og Sør-Varanger.
Det var storkarene, kjøpmenn, en sorenskriver, de "kondisjonerte". De leide lokale folk som
bærere. Bærerne var ofte bedre skyttere og jegerne overlot derfor ofte børsa til dem. De
kunne ha hundrevis av ryper med hjem. I hyttedagboka for Suonjo 1930 står det en oversikt
over merittene til hunden Rex (eier Matti Nilsen): Følgende ryper er skutt for den: (en rekke
datoer fra 1.9. til 27.9.30): Totalt 302 ryper. I et brev står det at min bror hadde vært med en
gang under krigen. Det klages over at det hadde vært en dårlig tur, de hadde bare fått 90
ryper. Det sier jo litt om omfanget.
N42 forteller at han ikke kan huske at det ble reagert negativt på denne jakten, men at
klasseskillet mellom jegere og lokale bærere var merkbart: Sorenskriver Arne Aas skrev et
brev og sendte med et bilde med navnene på jegerne "og to bærere", de var ikke navngitt.
Det sier kanskje litt om forholdet.
N36 sier at folk mislikte at tilreisende kom for å høste viltressursene, men at det ikke ble
reagert direkte: Om det kom jegere fra fremmede plasser for å jage rype var det ingen som
sa noe direkte til dem, men dem likte det ikke. I dag kommer det mange jegere utenfra, folk
syns det blir for mye uttak av rype, at den burde fredes i et år eller to, men ”ekspertene” er
ikke enige.
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Fram til 1951 var rypejakta gratis, og etter det var den i flere år gratis i egen kommune (N49).
I dag stiller lokale jegere på lik linje med andre for kjøp av jaktkort for Finnmark.
Gállok i Sør-Varanger var et tradisjonelt fangstområde for Nessebyfolk, men da dette
området ble overtatt av sportsjegere og friluftsfolk på 1970-tallet var den gamle
fangstkulturen langt på vei avviklet i Nesseby. N48 (intervju) kommenterer dette slik:
Det var ikke så mange fangstmenn igjen da det begynte å komme sportsjegere til området.
Det er vel spesielt Martin Eliassen som har beskrevet dette som en invasjon av friluftsfolk, at
han følte at nå var det på tide å trekke seg ut, det var ikke mer fred. De få som var igjen
merket nok dette, men da var det allerede sånn at verdien av utmarksressursene var blitt
mindre, folk var begynt å etablere seg som arbeidere, jordbrukere og fiskere. Det var ikke
like stort behov for utmarksressursene.
Flere av de som er intervjuet uttrykker bekymring for rypebestanden og mener jakttrykket er
for stort. Det er mange tilreisende jegere i kommunen om høsten, og det fortelles at i enkelte
områder er det så mange tilreisende jegere at lokalbefolkningen ikke går dit på jakt.

6.6.5 Storviltjakt
Elgjakt er en relativt ny jaktform i Nesseby, den startet i begynnelsen av 1960-tallet men er
nå den viktigste jaktformen for lokale jegere. I dag felles over 100 elg i året i Nesseby (N49).
Kommunen er delt opp i elgvald/jaktfelt, og adgangen til jakta er i dag fordelt slik at 60 %
tilfaller kommunens egne jegere mens 40% går til utenbygds jegere. N21 forteller at i de
første årene ble jakta administrert av skogforvalteren i Øst-Finnmark med et anbudssystem:
Det skjedde liksom over natta det der at man plutselig fikk i stand den elgjakta. Det hadde
ikke vært mye elg her før, men så hadde det økt litt på. Jeg tror vi skaut en 4-5-6 elger her de
første årene. Men det var jo et helt annet system for utvisning av elgjakt, det var jo sånt
anbudssystem den gangen som skogforvalteren i Øst-Finnmark administrerte. På den tiden
var det murring på det, det gikk på at det var folk med litt mer penger egentlig som kom inn.
Men heldigvis så ordnet det seg etter hvert når Statskog overtok og man fikk en annen
loddtrekning på det der.
Dagens jaktordning sikrer kommunens innbyggere tilgang til jakta og en form for fortrinnsrett
gjennom fordelingsnøkkelen på 60/40. N21 forklarer i et intervju hvordan dette fungerer:
Det ble ganske tidlig slik at man delte jaktområdene i sånne “stjernefelt” som var forbeholdt
for innenbygdsboende jaktlag. Det betydde at mer enn halvparten av jaktlaget og jaktleder
skulle tilhøre eller være fra kommunen. Sånn har det vært under Statskog og den ordningen
er videreført.
N49 forteller at den fortrinnsretten som er gitt til lokale jegere gjennom denne ordningen, ikke
er i tråd med Finnmarksloven, ut i fra at elgjakta ikke er en kommunal rett, men en lik rett for
alle i Finnmark. Jegere fra andre deler av fylket har tatt til orde for at jaktretten bør være lik
for alle i Finnmark.
N21 forteller at elgjegerne i Nesseby er tilfreds med den nåværende ordningen, og er sterkt i
mot at den endres slik at alle i Finnmark har lik rett til elgjakt i kommunen:
Jeg har inntrykk av at folk er fornøyde med den måten elgjakta forvaltes på i dag. Jegere fra
store befolkningssentrene sånn som Alta har prøvd å rokke ved det der, at de skulle få en
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større andel. Det gikk ikke gjennom her i Nesseby og ikke på indre strøk heller. Det er veldig
motstand i elgjegermiljøet mot det. Og så hadde de jo klaget til miljøverndepartementet og
fått en fortolkning om det her med 60/40-regelen og direktoratet sa; jo da at det var greit at
60 % av fellingstillatelsene skulle gå til kommunens innbyggere. Det er jo klart at alle ønsker
jo å jakte i sin hjemkommune. Det er jo der man har sine hjemmemarker som man har brukt i
lengre tid. Vi har jo ikke så mye jegere på sørsiden, men vi har jo noen jaktfelt på den siden
av fjorden også. Og det er gjerne sånn at folk som bor i Karlebotn og der borte, de vil gjerne
jakte i det som er deres områder. Som brukerorganisasjon, har vi ganske stor innflytelse på
fellingskvoter og jaktfeltgrenser og sånne ting. Vi er involvert, og tas med på årlige
evalueringer. Jeg tror at fortsetter det sånn som det gjør nå så vil folk fortsatt være fornøyd
med måten det gjøres på.
I kapitlet om reindrift kommer det fram at det er misnøye blant reineiere med at elgjegere
forstyrrer reinen i jakttida. Ingen av de intervjuede elgjegere har kommentert dette.

6.6.6 Rettsoppfatninger
Når det gjelder rettsoppfatninger eller oppfatninger om gjeldende forvaltningsordninger for
jakt, slik de fremkommer i intervjuene, kommer det klart fram i en del intervjuer at måten
elgjakta forvaltes, med en viss fortrinnsrett til lokale jegere, blir oppfattet som en rettferdig
ordning. Noen av informantene har også i forbindelse med spørsmål om rettsoppfatninger
generelt, framholdt 60/40 fordelingen som praktiseres for elgjakt, som et forbilde som kunne
anvendes også i forvaltningen av andre ressurser i utmark. Når det gjelder høstjakt på ryper,
er det en lang tradisjon for at tilreisende jegere deltar, men generelt er det bekymring for at
jakttrykket er for stort, og at jakta burde reguleres strengere. For nærmere drøfting av
lokalbefolkningens rett til småviltjakt på Finnmarkseiendommens grunn vises det til Ravna
(2010).
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6.7

Hogst og brensel

Ifølge Årsmelding for skogbruket i Finnmark (Finnmark skogselskap 2009) er det samlede
skogarealet i Nesseby i dag over 600.000 dekar, hvorav 15.000 dekar regnes som produktiv
skog.
Skogen var tidligere en ressurs som ble brukt både til brensel, dyrefór, byggematerialer og
ulike redskaper: ”Skogen ga emner til gammer, hengekroker, sagbukker, huggestabber,
båtstøtter, hesjer, kjelker, høystakker og alskens kjøkkenutstyr og husgeråd.” (Nilsen 2009).
Myndighetene var tidlig ute med å regulere bruken av skogen, ifølge NOU 1994:21 (side
170) ble det laget forskrifter om utvisning av skog allerede på 1690-tallet. Skogforvaltningen i
Finnmark ble tidlig organisert og lovregulert (se f. eks. Knut Spilling: Av Finmarkens skogret
fra 1919), I Jordsalgsresolusjonen av 1775 forbeholdt staten seg retten til å forvalte skogen,
også på privat grunn. En av forutsetningene for jordutvisning var at hogst av bjørkeskog bare
måtte skje etter utvisning; Furu- og Granskoven skulde være det Offentlige forbeholdt, og (at)
Birkeskoven skulde bestemmes for visse Bygder, som dertil er trængende, men hvis
Beboere dog kun maatte hugge efter Udvisning (Spilling 1919:56). Det gikk imidlertid mange
år før staten fikk gjennomført intensjonene fra 1775 resolusjonen i hele Finnmark.
Jordsalgsloven (1863 og 1902) presiserte at det ikke kunne gis utmål av grunn med
bjørkeskog, den skulle reguleres av staten og forbeholdes lokalbefolkningen, og det samme
gjaldt torvressursene. Søknader om utmål på statsgrunn måtte innom skogforvaltningen for
uttalelse, for å sikre at det ikke var utnyttbar skog på det omsøkte jordstykket. Stor belastning
på skogressursene førte til at myndighetene gikk inn for økt bruk av torv til brensel, og
torvressursene ble regulert etter mønster fra skogforvaltningen.

6.7.1 Vedhogst
Hogst til brensel i Finnmark ble tidlig lovregulert, Spilling (1919) viser til en rekke
overtredelser som gjelder hogst fra perioden 1850 til 1915, men få av disse er fra Nesseby.
Ifølge Prestbakmo (NOU1994:21:170) kom ikke utvisning av skog til brensel i faste former i
Nesseby før omkring 1920: Før den tid hadde de enkelte familier sine faste skogteiger der de
tok brensel. Dette virka bra og skapte få problemer. Da utvisninga kom i ordnede former, fikk
familiene gjerne utvist brensel i de områdene de tidligere hadde utnytta. At utvisning av
vedteiger ikke kom i faste former før rundt 1920 kan være riktig, men det virker noe sent,
med tanke på at Spilling (1919) viser til flere straffesaker fra Nord-Varanger i siste halvdel av
1800-tallet hvor folk har fått straff for hugst utenom utvisning. I en sak fra Nesseby som
Spilling nevner, fra februar 1854 ble 16 personer bøtelagt for hugst av små birketrær og for å
legge igjen kvister i skogen. I en kommentar til dommen uttales: De fleste beboere drev sin
vedhugst slig at hvis ikke disse regler strengt overholdes, kan forudsees at sognet om faa
aar vil mangle brændsel (side 137). Her nevnes det ingenting om utvisning, men reglene det
vises til er forbud mot å hugge trær som er under 4 tommer i tverrsnitt ved roten og forbud
mot å legge igjen kvister i skogen.
Av intervjuene går det fram at ordningen med gratis utvisning av vedteiger til befolkningen
har vedvart så lenge nålevende personer kan huske, og at ordningen har vært allment
respektert. Retten til hogst har, inntil Finnmarkseiendommen overtok forvaltningsansvaret,
119

vært forbeholdt kommunens innbyggere, men i dag er det lik rett for innbyggerne i Finnmark,
uavhengig av kommunegrenser. Finnmarkseiendommen krever et administrasjonsgebyr for
utvisning av teiger, og det har ført til en del reaksjoner. Flere av de intervjuede har en
oppfatning om at Finnmarkseiendommen ikke kan ta betaling for hogst til husbruk, som
oppfattes som en tradisjonell rett for befolkningen.
Av dem som har svart på spørreskjemaet, har 31 nevnt ett eller flere områder hvor de eller
familien driver, eller har drevet vedhogst, først og fremst til egen bruk, mens 4 personer
svarer at hogsten også er en del av næring. Når det gjelder varighet av bruken, har flere av
områdene vært brukt til hogst fra før 1900 til ca 1970, mens andre fortsatt er i bruk.
I dag er det ikke noen stor konkurranse om skogressursene. Slik det fremstilles i intervjuene,
går det stort sett greit å få utvist teig i de områder man ønsker, men flere viser til at
restriksjoner på kjøring langs gamle ferdselsveier er til hinder for bruken av skogen. I tidligere
tider var det større press på skogressursene, og noen måtte transportere ved over lange
avstander med hest eller okse. Ikke alle hadde hester, og det ble tatt hensyn til dette ved
utvisningen slik at de som hadde hest, fikk utvisning i mer fjerntliggende områder. De som
hadde hest, tok også på seg å transportere ved for andre familier.
Forvaltningen av skogen er i dag ivaretatt av Finnmarkseiendommen. Ifølge N49 (intervju) er
det gamle systemet med lokalt oppsyn og utvisning under avvikling. Tidligere bestemmelse
om at brenselsressursene i kommunen skulle være forbeholdt kommunens befolkning er
også fjernet som følge av at høstingen nå er underlagt Finnmarksloven:
Hogsten har vært en kommunal rett, helt til nå i det siste, nå kan alle søke vedteig hvor de
måtte ønske. Dette ble nøye kontrollert tidligere, det var for eksempel folk fra Jakobselv som
hadde hogd på gal side av Jakobselva, de ble anholdt og fikk dom og bot for å hogd i feil
kommune. Skogen har ofte vært stridstema, den var en mye knappere ressurs før, og den
var sterkt regulert. Fylkesmannen lagde egne hogstregler, først i 1899, og den siste i 1936.
De var hjemla i 1775 resolusjonen. Jeg har skrevet litt om dette. Skogoppsynet var betalt av
jordsalgsmyndighetene, og det var opp til 80 skogsforvaltere i Finnmark. I tillegg var det en
egen skogbruksmyndighet. I dag har Fefo avviklet det meste av skogsforvaltninga, tildeling
av teiger skjer sentralt i Fefo. Fefo fikk kritikk for å ta gebyr for dette, og nå gir de
hogsttillatelse for tre år om gangen. Det er fortsatt stor interesse for vedteiger, men nå er
mye skog ødelagt av løvmakk.

6.7.2 Hogstområder
I svar på spørreskjemaet er en lang rekke nåværende og tidligere hogstområde listet opp og
tegnet inn på kart. For noen av de tidligere hogstområdene er tilgangen i dag begrenset av
transportmulighetene med motoriserte kjøretøy. Vedteiger som er langt fra den faste
bebyggelsen er ofte valgt ut i fra nærhet til hytter. Vi har bare tatt med et utvalg av disse
områdene her:
I området Varangerbotn-Nyborg-Bunes er det flere som nevner hogstområder ved
Eliasjohka, Álljaveadji, Rássejohka og Nieidavárri.
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I Nesseby-Bergeby er det flere som også nevner Bergebydalen, Máttavarjohka (N30),
Čoalbmejávri, Roskkujeaggi (N6), Sarvvesjávri- Datneičalbmi (N22) og Stuorraroggjohka/
Stuorraroggi (N2, N5).
I området Karlebotn-Vesterelv nevnes Loahkkejeaggi (N11, N25), Rávdovárri,
Savetluoppalvárri og Vuoksavárri (N41), Nyelvdalen (N7), Langs Reikejohka (N28),
Reikejohka (N45, N25), Suolojárjohka og NjiĎggumohkki (N45).
På sørsiden nevnes Háškágieddi og Barsnes (N37), Brannsletta (N32) og Siggá (N25).
Denne listen viser bare områder som nevnes spesielt i svar på spørreskjemaet, og er på
ingen måte en fullstendig oversikt over hogstområder i kommunen. Noen av områdene er
fremdeles i bruk, mens andre oppgis å ha vært i bruk inntil ca 1970.

6.7.3 Utsagn om vedutvisning og vedteiger
Flere av intervjuene inneholder utsagn om hvordan vedressursene har vært/er fordelt, og
generelt virker det som at dette ikke er et konflikttema. Vedutvisningen har en generell
oppslutning og sees som en rimelig måte å forvalte skogen og høstingen av den. Det
kommer heller ikke fram at man oppfatter skogen som en ressurs som lokalbefolkningen i de
ulike bygdene har eksklusive rettigheter til. De kritiske bemerkninge gjelder stort sett
Finnmarkseiendommens adminstrasjonsgebyr og begrensninger i motorisert ferdsel som
vanskeliggjør utnytting av skogen:
Hogst, drev vi i Alleveidalen, det området ble brukt allerede av mine oldeforeldre, jeg har hørt
historier om at de kjørte ved med okse, min bestemor fortalte at hennes bestemor kjørte
veden med okse, hun hadde mange ganger problemer med ulver, hun brukte høygaffel for å
holde dem unna. Det må være fra tiden 1850-1900. Jeg vet ikke om det var teiger på den
tiden, tror det kom senere. Jeg har hatt vedteig i nærheten av hytta, jeg er selv vedutviser.
Det jeg husker, fra midten av 70-tallet/begynnelsen av 80-tallet er at da var det vedutvisning,
jeg vet ikke når det begynte. Det var mange som hogde i samme området. Tror det meste av
utmarka var til felles bruk, at det ikke var særrettigheter. Det var flere i lag som hjalp
hverandre med å få ned veden. Gjerde/hesjestaur og lignende ble hentet ned samtidig med
ved, også på egen eiendom. (N12, intervju).
Jeg antar at min bestefar også hadde vedteig, men jeg er ikke sikker på det. Men min far
hadde i alle fall. Brensel ble også hugget på egen grunn, men det holdt ikke. Han hadde
vedteig som han fikk skrevet ut, tilmålt. Man gikk ikke på egen hånd bare og hogget hvor
man ville. Og vi hogger i dag også. Ikke hit ned, men til hytta. Vi hogger i Álljaveadji /Allevei
ovenfor Nyborg. Og i Elijasjohka ovenfor Meskelv. Overalt hvor det var elver så var det
tjukke, fine bjørker. Plassene blir utpekt, det er vedsyning. (N4, intervju).
Vi brukte å hugge brensel helt opp til Allevei og Rasjokdalen og også ovenfor Meskelv. Før
fikk vi lov til å hente ut veden med traktor, det får vi ikke lov til mer. Det er tre år siden sist jeg
hugde, det var ved Nieidavárri. Der hadde jeg vedteig i mange år. Nå er det blitt markspist.
Nå skal også Finnmarkseiendommen ha betaling for utvisning. Jeg ønsker ikke å betale til
Fefo for å hugge de markspiste trærne. Da kjører jeg heller til Finland og kjøper ved. Det var
en vedutviser som var med og laget merker hvor vi skulle hugge. Alle syntes det var en grei
ordning og vi betalte ikke noe for det. Vi kunne få forskjellige områder fra år til år. For 4-5 år
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siden hadde vi fått ny vedteig oppe ved Álljaveadji /Allevei. Men for å bruke det måtte vi ha
båret utstyret vi trengte. Vi fikk ikke dispensasjon til å frakte utstyret med traktor, selv om det
går kjørevei opp til en gamme som ligger der. (N10, intervju).
Vi hadde vedteiger i Nieidavárri, Meskelv, Davvejohka. Hogsten skjedde også i nærområdet.
Det var en skogmester eller oppsynsmann som pekte ut hvor vi skulle hugge. Det var årlig og
man kunne få nye områder. Det at det var en oppsynsmann var mer som en
forvaltningsordning enn at han utøvde kontrollvirksomhet, men kanskje en kombinasjon.
(N44, intervju).
Er vedteigene fremdeles viktige for folk? Ja, det hugges en del ved. Men det er jo også mye
mindre enn det har vært. Nå har vi jo nesten ikke skog å hugge her. Det er jo spist opp,
mesteparten (av løvmakk).(N21, intervju).
Foregikk det hogst utenom at man hadde vedteig? Det tror jeg ikke. Holdt på å si at jeg
hadde en far som var lensmann så kanskje det er derfor. At folk hadde hogd ulovlig uten
vedteig, det tror jeg er veldig få tilfeller jeg har hørt om. Jeg tror det er mer at folk har
kommet andre steder fra og hogd seg et lass ved. At det kan være sånne ting. Men det har
ikke vært noen alvorlige saker egentlig. Jeg tror at det var vanlig at man fikk vedteig og at
folk i stor utstrekning har benyttet seg av det. Man valgte seg jo selv et område i skogen,
”okei, her ser det bra ut”. Alle fikk vedteig. Det kosta ingenting. Jeg har ikke vært bort i at
noen nektet å forholde seg til vedutvisning. (N21, intervju).
Følte folk at det var deres vedområder? Var det konflikter om vedteiger? Nei, det har vært
skog nok til all slags folk her. Har aldri hørt noe annet. Ikke noe bråk om det. (N21, intervju).
Det er hogst nord for Nieidavárri, på Nyborgmoen (Finnmarkseiendommens eller Forsvarets
grunn) det er etter utvisning. Min far hogde også der mener jeg. Nå ser det svart ut der på
grunn av løvmakken. Jeg har hatt mine meninger om det, hvor mange år skal det gå med at
skogen skal råtne ned før vi får hugge? Og endatil må betale for det. Det burde vært gjort
noe for å rense opp i skogen. Vi har skogsteig, det er ingen konkurranse mellom folk for å få
skogsteiger. De siste 10-20 årene har folk i nærheten kommet hit (for hogst), det er lett å
komme til. Folk i Vadsø kan også komme, for eksempel de som har hytter her. Det er bare
fint at skogen tynnes. Skogen her skal ikke bare forbeholdes folk fra Nyborg. Men folk bruker
nærområdet. (N16, intervju).

6.7.4 Retten til hogst
Av samtlige ressurser i utmark i Finnmark er skogen den som har vært sterkest detaljregulert
relativt langt tilbake i tid. Den alminnelige rettsoppfatningen, slik det går fram av både
skriftlige kilder og intervjuer, er at befolkningen har rett til gratis hogst til eget bruk på tidligere
statsgrunn. Denne retten har også vært nedfelt i Jordsalgsloven, og fremgår i dag av
Finnmarkslovens § 22 e. Vedutvisningen oppfattes på dette grunnlag som en oppgave staten
og senere Finnmarkseiendommen har i egenskap av forvalter og ordensmyndighet, snarere
enn en tillatelse fra grunneier. I mange tilfeller har familier og/eller bygder bruker/ har brukt
de samme hogstområdene i flere generasjoner. Det er likevel ikke uvanlig å bytte
skogsteiger. Fordelingen av teiger skjer ved utvisning, som oftest ut i fra ønsker om å hugge i
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et bestemt område. Systemet med gratis utvisning av teiger er innarbeidet i nærmere 100 år
og er allment respektert. I tidligere tider, da det var mer rift om skogressursene, var bruken
av skogen nøye kontrollert av lokale skogforvaltere, og det ble reagert strengt når folk ikke
holdt seg til de utviste teigene. Hogstretten har inntil nylig vært forbeholdt kommunens
innbyggere. I spørreundersøkelsen kommer det likevel fram at også tidligere har noen fått
utvist teiger på Tanasiden av kommunegrensen (N36, N3). Denne begrensningen har falt
bort etter at Finnmarkseiendommen overtok, men uten at det reageres spesielt på det. Det
har derimot vært negative reaksjoner på at Finnmarkseiendommen krever et
administrasjonsgebyr for utvisningen, ut i fra at det oppfattes å stride mot prinsippet om rett
til gratis hogst. Flere av de intervjuede forteller at de er forhindret i å utnytte skogen på grunn
av restriksjoner på motorisert ferdsel. De får ikke dispensasjon til å kjøre traktor eller
firehjuling etter gamle ferdselsveier for å frakte utstyr opp til skogsteiger.

6.7.5 Torv
Bruken av bunntorv til brensel ser ut til å ha begynt relativt sent i Finnmark, i alle fall gjelder
det de samiske områdene. Niemi (2000) viser til en skriftlig kilde om torvbruk i Vardø fra
1590-tallet. Bruk av overflatetorv har vært vanlig på Finnmarkskysten i lang tid, særlig i
områder med dårlig tilgang på ved. I Schnitlers grenseeksaminasjonsprotokoller (1742-1745,
bind 1, side 353) står det at i Varanger ble torv bare brukt av nordmenn, siden; hverken Søeeller Field-Finn trives ved den Lugt, hvorfor de ej kan være, hvor Brændved fattes. Norske
myndigheter la stor vekt på å spare skogen mot ødeleggelser, og de gikk aktivt inn for å få
Finnmarkinger til å bruke torv som erstatning. Stikking av bunntorv ble likevel ikke vanlig før
langt ut på 1800-tallet (Niemi 2000). Ifølge NOU 1994:21 (side 254) ble bruk av torv til
brensel ikke alminnelig før ca 1870, mens myndighetene i Finnmark gikk sterkt inn for økt
torvbruk fra 1890-tallet. Finnmark landbruksselskap (dannet i 1859) drev aktivt med
opplysningsarbeid om bunntorvstikking i fylket, og for å få folk bort fra den mer
arealkrevende stikkingen av overflatetorv (Niemi 2000).

6.7.6 Regulering av torvressursene i Finnmark
Finnmark amtsformannskap tok i 1893 et initiativ overfor Stortinget om et ordnet oppsyn med
torvmyrene, og det resulterte i lov av 3. august 1897 nr. 6 om Torvskur paa Statens Grund i
Finmarken. Den bestemte at torvskur på statens grunn inntil videre skulle være tillatt, men
bare til husbruk etter utvisning etter regler fastsatt av amtmannen (§ 1). Torvmyrene i en
kommune kunne ikke brukes av andre enn kommunens egne innvånere uten at amtmannen
hadde gitt særskilt tillatelse. Dersom det oppstod tvist om torvmyrene i en kommune, kunne
amtmannen fordele torvmyrene mellom de enkelte grendene i kommunen, etter å ha
innhentet herredsstyrets uttalelse (§2). Oppsynet med loven og anordninger gitt med
hjemmel i loven skulle føres av en torvmester ansatt av departementet, eller av
lensmennene, med bistand av tilsynsmenn ansatt av amtmannen (§4). Loven trådte i kraft 1.
januar 1898. I tillegg til torvmesteren ble det oppnevnt 24 lokale oppsynsmenn for å
håndheve loven (Statsarkivet i Tromsø: Arkivkatalog for Finnmark jordsalgskommisjon,
1997).

123

Loven la opp til en detaljert regulering av torvressursene, etter samme modell som
skogforvaltningen. Dette sier noe om viktigheten av torvressursene på dette tidspunktet. En
viktig grunn var nok at folketallet i Finnmark ble tredoblet i løpet av kort tid, fra 1835 til 1900
(NOU 2001:34 side 348) og at behovet for brensel økte tilsvarende.
Ifølge Regler og bestemmelser for behandling av statens torvmyrer i Finnmark fylke som
trådte i kraft 1. januar 1913, skulle enhver som ville ta torv på statens grunn henvende seg til
distriktets tilsynsmann innen 1. mai hvert år for å få anvist hvor og hvorledes han skulle ta
torv. Tilsynsmennene skulle nøye påse at all torvskur på statens grunn ble utført etter de
gjeldende regler og gitte anvisninger. Lov av 12. mars 1965 om statens umatrikulerte grunn i
Finnmark opphevet loven fra 1897 om torvskur i Finnmark (§6) fordi en mente at det ikke
lenger var behov for en egen lov om torvstikking i Finnmark. I den nye loven er det imidlertid
tatt inn en egen paragraf om torvstikking (§5). Her heter det at innbyggerne i en kommune
inntil videre etter utvisning kunne stikke torv til husbehov på torvmyrer som lå innenfor
kommunens grenser på statens umatrikulerte grunn. Denne loven fikk virkning fra 1. juli
1965.(Statsarkivet i Tromsø: Arkivkatalog for Finnmark jordsalgskommisjon, 1997).
Ved salg og forpaktning av jord ble det lagt vekt på at områder med bjørkeskog eller
torvmyrer ikke kunne avhendes. I loven av 1902 om avhendelse av statens jord og grunn i
Finnmark er det en bestemmelse (§1a) om at hvis Strækningen af det offentlige ansees
nødvendig til Sommerhavn for de fastboendes eller Fjeldfinnernes Dyr eller til Torvskjær
kunne den ikke avhendes til private. I reglement til loven (§8c) står det at torvmyrer kan
bortforpaktes der de kan avgi handelsvare. Det var dermed ikke lagt opp til forpaktning av
torvmyrer til husholdningsbruk. Utvisningen skulle i prinsippet følge et lignende mønster som
utvisning av vedteiger.

6.7.7 Bruk av torvmyrer i Nesseby kommune
I spørreskjemaundersøkelsen og intervjuene fra Nesseby kommune har vi spurt om bruk og
regulering av torvmyrer. Det kommer tydelig fram at torvskjæring var en fellesaktivitet, i den
forstand at folk dro samlet til torvmyrene i ca 2 uker før sankthans. Flere husholdninger
brukte den samme myra, men delte den i mellom seg. Det er få som husker hvordan denne
fordelingen ble gjort, men enkelte husker at torvmesteren kunne komme på uanmeldt besøk
for å se om alt gikk riktig for seg:
Det med torv, det var også litt av et system. Vi hadde torvmyrer. Alle bygdene hadde sine
myrer. Vi tok mest bunntorv, den måtte være minst 2 meter dyp, det var den beste torva.
Torvmyra var felles for bygda, fra Meskelv eller Gornitak til Bunes var felles område. Jeg
husker at folk brukte å samle seg når de kokte kaffe. Det var en torvmester, han het Stock og
var fra Krampenes. Han brukte komme og inspisere for å se til at alt gikk rett for seg. Han
kunne også komme uanmeldt. Hva slags myndighet han representerte vet jeg ikke, kanskje
det var fylkesmannen eller amtmannen. Jeg tror ikke han pekte ut myrområdene. Det var
mer slik som med utmarkslåttene, man tok sine områder eller avtalte lokalt om dem. Jeg tror
heller ikke han pekte ut hvor hver familie skulle ta torv i den felles myra. Han kontrollerte mer
at vi skar rett og holdt oss til der hvor vi skulle skjære. Vi skar dem 30 x 30 cm og stablet til
tørk. Når torva var tørr la vi den i staker og så ble den hentet ned med hest om vinteren. Jeg
husker ikke om det var før eller etter slåtta vi skar torv, men vedhogsten var om høsten, så
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det var kanskje først torv, så slått og så vedhogst. Vi fulgte også månefasene. Torvinga
opphørte på slutten av 1950-tallet. Jeg kan ikke huske at det var noen konflikter knyttet til
skjæringa. Det var enighet, folk hjalp hverandre. (N44, intervju)
N36 forteller at hans familie hadde gjerdet inn sin del av torvmyra: Jeg kan ikke huske at det
var en formell utvisning av torvmyrer, folk ble enige om fordelingen, men hver familie hadde
sin plass, vi hadde et gjerde rundt vår myr. Torvskjæringa fortsatte til ca 1947-48.
Torvtaking for salg var trolig ikke vanlig, men N48 har funnet opplysninger i folketellingen for
1900 som tyder på at det på den tiden ble drevet torvskjæring for salg på Sjåholmen, på
privat grunn, men ikke av grunneieren:
Jeg kjenner ikke hvordan man fordelte torvmyrene mellom folk, men det fantes noen som
drev med torvtaking nærmest som et yrke. I folketellingen fra 1900 står det om et par familier
som bodde på Sjåholmen om sommeren og drev med torvuttaking. Torvhaugene der var
fortsatt synlige på 1960-tallet. Den beste torven var fra dype torvmyrer, det var flere torvuttak
i skogsbeltet mellom Nesseby og Bergebyelva. Når det gjaldt Sjåholmen var det ikke de som
satt med eiendomsretten som drev med uttak av ressursene, der var det utmålt en eiendom
til Brodtkorb, som kom til Nesseby på midten av 1800-tallet, der bodde de personene som
drev med torvuttak. De som bodde der på sommerstid hadde ikke eiendommer der. (N48,
intervju).
N42 forteller at han ikke kjenner til om torv ble produsert for salg i Nesseby, men at lenger
ute i Varanger; på Karielområdet ble det tatt ut store mengder, det ble drevet i stor stil,
nesten som industriproduksjon.
Bruken av torv har variert fra bygd til bygd. På nordsiden av Varangerfjorden var det bedre
tilgang på skog enn på sørsiden, og tilgjengeligheten av torv har også hatt betydning. N49
forteller at det var lite bruk av torv til brensel i Perlarsenvika, siden det ikke var gode
torvmyrer i området. På sørsiden var det mindre skog, og torvskæring var vært svært viktig.
N28 forteller at: Det var torvmyrer på Viernjárga og Gáibejeaggi og flere steder. Man kjørte
med okse for å hente torv og ved, hest var det få som hadde. Det var lite skog, man måtte
dra langt for å hente ved.
En viktig årsak til at det var stort behov for brensel var tradisjonen med koking av fór
(lauping) i fjøsgryta. Fiskeavfall, rognkjeks, tang og tare ble kokt sammen med høy fra
utmarksslåtter, og krevde store mengder brensel. N4 forteller at i hans barndom brukte man
torv først og fremst i fjøsen, for å koke til dyrene. Når det ble slutt på bruk av torv i de ulike
bygdene kan ha variert. N2, Bergeby, forteller at der sluttet man med torvskjæring en god
stund for krigen. Andre steder fortsatte man å bruke torv til langt ut på 1950-tallet, forteller
bl.a. N10 (fra Gornitak) og N15 (fra Karlebotn):
Torv var viktig for oss. Det var en myr som vi kalte for Torvmyra, på samisk Lavdnjejeaggi.
Den var tykk, i flere etasjer. Det var enda torvskjæring der da jeg dro til sjøs i 1957. Vi skar i
stykker på 30 x 15 cm. De ble stablet mot hverandre til tørk. Det var mitt på sommeren, i den
varmeste tida. Så fraktet vi ned med hest når snøen kom. Vi brukte ikke å ha torvsjåer. Det
var mange som tok torv i samme myra, de hadde hvert sitt hull som de grov i. Det ble også
grøftet for å lede bort vann. Det var et fellesprosjekt. Man skar årlig, man tok bare for den
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kommende vinteren. Om det var noen utvisning er jeg ikke sikker på. Det ble ikke hugget og
skjært torv for salg, det var til eget bruk. (N10, intervju).
Vi brukte å ta torv på Karlebotnsletta, det var nok på felles grunn. Jeg husker ikke sikkert når
det opphørte, men omkring 1955.(N15, intervju)
Av de torvmyrene på nordsiden som nevnes i spørreskjemaer og intervjuer er Sjåholmen ofte
nevnt. Der ble det tatt overflatetorv. (N36, N48, N35, N40, N30). Bunntorv ble tatt i
Gálbajohka/ Gálbajohjeaggi / Gálbajeaggi, og der har mange på nordsiden av fjorden hentet
torv til brensel (N10, N4, N38, N22, N36 og N35).
I området Vesterelv- Sørsiden var det torvmyrer ved Mihkkošvárri/Mihkkošvárjeaggi (N35 og
N38), Reikejohka (N25, N28 og N31), Suovkamievttat/Loahkkejeaggi (N45, N41),
NjiĎggujeakkkit (N41), Viernjárga/Veidnes (N9), Bigganes (N3), og Heartagieddi / Barsnes
(N37). Denne listen viser kun til de innkomne svar, og er ikke en fullstendig oversikt over
torvtak i kommunen.

6.7.8 Rettsoppfatninger om torv
Da major Schnitler på 1740-tallet observerte at torv i Varanger bare ble brukt som brensel av
de norske, har det kanskje sammenheng med at de største norske bosettingene var i
skogløse områder. I samiske områder begynte man trolig ikke å brenne torv før langt ut på
1800-tallet. I Jordsalgsloven av 1902 heter det at jordstykker med torvmyrer eller bjørkeskog
ikke kan avhendes. Brenselsressursene skulle være tilgjengelige for allmuen. I NOU 1994:21
(side 171) kommenter Prestbakmo rettsoppfatningene knyttet til torv i Finnmark slik:
Torvtaking blei oppfatta som en naturlig del av den rett de enkelte brukere hadde til
utmarksområdene. Folk så på det som en del av livsgrunnlaget for bygdebefolkninga.
Økt knapphet på brensel på grunn av befolkningsøkning har vært medvirkende til at
amtsformannskapet i Finnmark i 1893 fant det nødvendig å be om at torvbruken ble regulert
ved en egen lov, en torvmester og oppsynsmenn, etter samme modell som i
skogforvaltningen. I likhet med vedteiger ble torvmyrene utvist vederlagsfritt, staten opptrådte
på samme måte som i forhold til skogressursene; som en forvalter og ordensmyndighet.
Ingen av intervjupersonene husker utvisning av torvmyrer. De fleste antar at fordelingen av
torvmyrene ble gjort lokalt og at folk i bygdene ble enige seg i mellom. I instruksen for
oppsynsmenn går det ikke fram noe om tidsbegrensning og varighet av utvisningen. Det er
rimelig å tro at en utvisning sto ved lag så lenge det var torv igjen, og at de samme familiene
dermed fikk en slags hevd på bruk av de utviste myrene så lenge forekomstene varte.
Forutsatt at intensjonene i torvloven ble fulgt opp i praksis, er det derfor sannsynlig at
utvisningene fra rundt 1900 sto ved lag inntil torvskjæringa opphørte mellom 1940 og 1960.
Mange steder er de gamle torvtakene synlige i terrenget.
Torvmyrene var en del av bygdenes felles ressursområder, ingen av dem vi har intervjuet gir
uttrykk for at tidligere tiders rettsforhold og rettsoppfatninger om torvmyrene blir gjort relevant
i dag; Etter at utmarksslåttene og torv/veduttak opphørte har det meg bekjent (og jeg er mye
i disse områdene) aldri vært strid om tilhørighet. På en måte falt områdene tilbake til ”staten”
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eller fellesskapet. Jeg har aldri hørt om noen som for eksempel er tilsnakket fordi man
plukket bær på ”Lars sin torvmyr” eller ”Saba sin torvmyr”, eller plukket på ”våres torvmyr”.
(N43, svar på spørreskjema).
Selv om det for lengst er slutt på bruk av torv til brensel, er torvressursene ikke nødvendigvis
uten verdi. På 1980-tallet ble det for eksempel gjort undersøkelser av torvmyrer i Karlebotn
med tanke på produksjon av veksttorv.

6.8

Annen høsting

I spørsmål 2.6 i spørreundersøkelsen ble folk bedt om å skrive navn på, og merke på kart
områder på tidligere statsgrunn som de selv eller familien har brukt til annen høsting enn det
som er allerede nevnt, som høsting av sennagress, bær, bark, ris og løv, egg, dun og andre
ting, f. eks. urter. Spørsmålet skiller ikke mellom multebær og andre bær, men stort sett alle
som svarte på spørsmålet om bær forteller om multebær. Av de ressursene som er listet opp
under annen høsting er multebær den viktigste i dag.

6.8.1 Sennagress
Sennagress ble brukt som isolasjon i skotøy (skaller og komager) og brukes fremdeles. Av
de 45 som svarte på spørreskjema har 27 personer utpekt plasser hvor de eller familien har
hentet sennagress. På spørsmål om varighet, svarte 8 av disse at de høstet sennagress
fremdeles, 16 svarer at bruken opphørte rundt 1970. Sennagressmyrene som pekes ut er
opp for Bergeby (Laktejávri), opp for Bunes, nord for Varangerbotn, i Vesterelv (Reikejohka,
Loahkkejeaggi) og noen på sørsiden.
Sennagresshøstingen kunne gå over flere dager, N4 (intervju) minnes den slik:
Vi hentet også sennagress. Det var konvoier som for dit (til Gákkafielbmá). I alle fall to hester
i lag. Ungene og kjerringene og alt. Det var sånn lysttur det der. For oss unger var det jo
spesielt spennende, for veien gikk tvers gjennom Nyborgmoen militærleir. Det var inne ved
Gákkafielbmá. Det var sånt sumpområde der Rovvejohka renner ned fra Seidafjellet ned til
Nyborg. Man rulla opp bukseleggene og av med støvlene, og rett ned i myra, med sigd og
kniv. Fra Bunes og her dro de dit. Det var mye sennagress der. De skulle helst være lange,
høye gress. Det var jo lettvint å bearbeide etterpå, å lage de her spesielle knutene. Om det
kom folk fra andre steder dit husker jeg ikke, men det var i alle fall de folkene fra Bunes og
her.Men man høstet også sennagress i områdene som var nærmere ved vannene ovenfor
her. Det brukte vi i senere tid, etter hvert som kommag og sennagressbruken dabbet av. Da
dro vi ikke så langt. Kanskje midten av 50-tallet så var det slutt på det.
Det ble skjært når gresset var utvokst. Det måtte være i juli måned. Jeg husker det pleide å
være varmt når vi kjørte enda. For det kolliderte ikke med den vanlige slåttetiden. Man hadde
jo forskjellige onner (N4).
Noen minnes også sanking av luktegress, N3 forteller at besteforeldrene sanket det ved
Loahkejeaggi for salg:
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Ved Loahkejeaggi var det også sanking av sennagress, bærplukking og sanking av ris som
tilleggsfór til dyrene. Bestefar samlet også på ”godluktgress”, vi flettet det sammen, og han
brukte å selge det. Bestemor brukte det i skuffene der hun hadde lintøy og slike ting.
Når det gjelder sennagress kan man ut i fra svarene på spørreskjemaet se at man høstet i
ulike områder avhengig av bosted, og at flere familier høstet i samme område. Prestbakmo
(NOU 1994:21:177) skriver følgende om rettsoppfatninger rundt sennagressmyrer i Nesseby:
Fra Nesseby fortelles at familiene kunne dele et område mellom seg. En informant sier at de
hadde et bekkedrag der de skar sennagras. Området var delt mellom fire familier med klare
grenser som alle respekterte. Høsting av sennagras var en naturlig rett for alle i bygda og
ingen tenkte på å spørre om tillatelse til dette. Mellom fastboende og flyttsamer som hadde
liten muligehet til å skjære sennagras forekom det byttehandel med sennagras og blant
annet reinkjøtt.

6.8.2 Bærhøsting - Multebær
Multebær er en stor, men variabel ressurs i Nesseby. Høsting av multer omfatter store
områder i kommunen. I gode bærår har multeplukking vært en viktig inntektskilde. Plukking
for salg ble vanlig etter første verdenskrig (Prestbakmo NOU 1994:21:176). I likhet med jakt
og fangst var multeplukking i denne perioden en viktig kilde til kontantinntekter. Spesielt i
perioden 1920-1960 var salg av multebær en svært viktig inntektskilde (Nilsen 2009), men
også før den tid var multebærhøsting en viktig del av næringstilpasningen. I
amtmannsberetningen for Finnmark fra for 1911-15 bemerkes det for eksempel at
bærplukking er av stor betydning, spesielt i Porsanger, Lebesby, Nesseby og Sør-Varanger
(Richter Hansen NOU 1994:21:237). I mellomkrigstiden var utmarksressursene en viktig
kilde til kontantinntekter. Birgit Teigen fortalte (i intervju til Johan Albert Kalstad i 1994) at det
var lett å få omsatt utmarksproduktene, fiskekjøperne kjøpte også vilt, multebær og andre
bær:Jeg mener at 1930-årene ikke var så svarte økonomisk som mange vil ha det til. Vi
hadde i hvert fall nok mat, og led ingen nød. Vi hadde både kyr, sauer og hest på fjøsen. I
tillegg fiska vi og fikk solgt noe, drev også jakt for salg. Jakta var særlig etter rype, men også
rev. Så mat hadde vi, og litt penger selv om det var knapt mange ganger. I disse årene var
det flere fiskekjøpere i Nesseby, så avsetning fikk man. Fiskekjøperne kjøpte også vilt, slakt
og multebær. Johan Roska hadde en liten landhandel og var også fiskekjøper. Jeg hadde av
og til arbeid hos han som multebærkoker. Vi kokte bæra i 10-liters kasseroller og Johan
Roska solgte den videre. Han kjøpte også litt tyttebær og blåbær. Så litt inntekt ble det.
(Bjørklund og Eythórsson 2011).
Bærplukking har vært en viktig næringsbruk der både kvinner og menn, barn og eldre deltok.
Multeplukking for salg forekommer fortsatt til i dag, selv om omsetningen har avtatt mye
siden 1960-tallet. Nilsen (2003:15) skriver at; enda på 1960-70-tallet kunne barnerike familier
med både barn og foreldre som plukkere, i gode år hente opp til 1/3 del av pengeinntekta fra
salg av multer.
Det plukkes fortsatt store mengder multer i gode år, til eget bruk og for å gi bort til slekt og
naboer. Multehøsting representerer en kontinuerlig bruk av store områder, hvor ulike familier
og bygder fortsatt høster i de samme områder som tidligere generasjoner. Den økonomiske
betydningen av høstingen, for salg og eget hushold, er selvsagt mindre i dag enn for 50 år
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siden, men verdien av høstingen kan ikke ensidig måles ut i fra markedsprisen på bæra.
Plukking for salg var fortsatt vanlig på 1990-tallet, men har senere avtatt (Nilsen 2003:15).
De rikeste bærmyrene er i området fra Vesterelv og Karlebotn og langs hele nordsiden av
fjorden til Jakobselva i øst. Høstingen foregår både i nærområdet, hvor bærene modnes
først, til høyereliggende områder som øvre deler av Bergebydalen og Jakobselvkroken, hvor
bæra modnes senere.

6.8.3 Høsting av multemyrer i Nesseby kommune
Nilsen (2009:48) skriver om bærmyrene i kommunen: Bærmyrene finnes over alt, men
enkelte områder fremhever seg framfor andre. Folk på sørsida av fjorden brukte før 1950 –
1960 å plukke multebær i Gállokområdet. Sommestid er området utilgjengelig for hest, sykkel
og motorkjøretøy, slik at det ble å plukke det man klarte å bære. Mange familier, slik som
Losoa i Builufta/Byluft, reiste i bærtida med båt til Stuorravuonna/Karlebotn. Alfred Losoas
familie hadde egne stabbur i Stuorravuonna som de bodde i. Andre bodde hos slekt og
venner. Noen bygde bærplukkingsgammer i Luohkejeaggi-området. Folket i fra
Stuorravuonna/Karlebotn hadde sine multeområder hovedsakelig i Luohkejeagge/Ruossajeaggeområdet. Men også fjernere områder ble oppsøkt, da som nå, slik som
områdene sør for NjiĎggujávri /Vesterelvvann. På nordsiden finnes det mange småmyrer i
skogsbeltet. Men de store bærområdene er på vidda: Álljaveadji /Øvre Flintelv, områdene
sør for begge Máddavárrene, øvre Bergebydalen og øvre Jakobselvdalen.
Av de som svarte på spørreskjemaet, har 40 personer markert områder for multeplukking.
Områder som peker seg ut er Vesterelv, Karlebotn, Álljaveadji, Rássejohka og Bergebydalen
oppover til Jakobselvkroken. I grunnlagsmaterialet for utredningen kommer det fram hvilke
områder/myrer som høstes/har vært høstet av de ulike familier. Vi har imidlertid valgt ikke å
ta med en detaljert oversikt over dette i rapporten. Generelt er høstingsområdene avhengige
av bosted. Bærområdene i Vesterelv, Karlebotn og på sørsiden høstes først og fremst av
dem som bor i dette området. På strekningen Varangerbotn-Bunes er det vanlig å bruke
områdene på nordsida av bygdene. Bygdene fra Abelsborg i vest, Nesseby kirkested og
østover til Hammernes har brukt Bergebydalen, opp til Jakobselvkroken. Det gjelder også
bygdene lenger øst, men de har gjerne holdt seg til den østlige delen av dalen. På spørsmål
om varighet og omfang av bruken svarer de fleste at varigheten er fra før 1900 og til i dag,
eller for eget vedkommende 21-50 år tilbake i tid. Varigheten kan være ulik for ulike områder.
Noen områder, som for eksempel Gállok (Sør-Varanger kommune) ble brukt fram til 1950tallet, men brukes ikke av Nessebyfolk i dag. Omfanget av bruken som oppgis i svarene, er i
de fleste tilfeller årlig, til både næring/salg og eget hushold.
Transporten var tidligere en flaskehals for høsting av fjerntliggende områder. Man kunne ikke
høste mer enn man kunne bære med seg på ryggen. Med hest (fra tidlig på1900-tallet), eller
sykkel (fra ca 1930-tallet) og fra 1960-tallet med traktor kunne større mengder fraktes ned.
Når det gjelder transport i dag, er det flere som nevner restriksjoner på kjøring i utmark som
en flaskehals for bruken av områdene. Det er for eksempel ikke tillatt å kjøre til leirplassene i
Jakobselvkroken etter etableringen av nasjonalparken. Det er også flere som nevner at
inntektsgrensen på femti tusen kroner fra utmarksnæring som legges til grunn for
dispensasjon for kjøring i utmark for næringsformål er for høy. Samtidig er flere av
respondentene inne på at uvettig kjøring i utmark må begrenses.
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I svar på spørreundersøkelsen og i intervjuer beskrives ekspedisjoner med hester til blant
annet Bergebyvannet og Jakobselvkroken på 1950-tallet, da salg av multebær var en viktig
inntekstskilde. Det store omfanget av bærplukkingen og den økonomiske betydningen blir
også understreket:
Vi var to hestelag i 1950-årene som dro opp til Jakobselvkroken for å plukke multer, det var i
august. Det var vel 4-6 voksne og noen unger på 10-14 år. For oss var det en lang tur som
tok ca. 8-10 timer, opp langs Bergebyelva. Det ble minst 2-3 kaffepauser før vi kom fram.
Leiren slo vi alltid i krattskogen ved elva. Som telt hadde vi storseilet til nordlandsbåten. De
voksne hadde hogd ned en del bjørkeved og noen lange staur for å bygge opp teltet, de
veltet vogna på kant ved inngangen, og staurene opp på det. Vi hadde det lunt og koselig
oppe i Jakobselvkroken i 4-5 dager. Multer var det nok av og mye røye og ørret i elva. I 60og 70-årene var vi med traktor, og i 80-90 var jeg med moped, kjørte i fra Nyborg langs en
gammel sti som gikk til Kroken. I 2007 var jeg sist på multebærtur der oppe. (N6,
spørreskjema).
Multebær har vært viktig. Vi plukket i området oppunder Mattavárri og på Vesterelvmyrene.
Det var både til salg og til privat bruk. Av og til kunne det være mye. Jeg har også vært med
å kjøre med hest opp til Bergebyvannet for å plukke. Fra Bearalveaijohka og opp mot
Jakobselvkroken var det bær. Vi kunne være der inne en hel uke, og vi plukket i tønner.
Rundt 1954 var jeg to ganger der oppe. Men mest plukket vi på myrene som var nærmere,
som Vesterelvmyrene. (N10, intervju).
Vi brukte å plukke på Vesterelvmyrene. Vi plukket for salg. Det var folk som brukte å kjøpe
opp bær. Albert Svenning på Mortensnes tok i mot multer. Han kjørte rundt og hentet bær.
(N15, intervju).
Når man hadde gjort ferdig slåtta og venta på at høyet tørka, så hadde man gjort hesten klar
og 4-5 tønner på vogna, og så dro dem opp til Jakobselvkroken, det syns jeg var hvert år.
Man fiska kanskje litt til mat på turen, men det var lite. Dem solgte bær, Albert Svenning på
Mortensnes var storoppkjøper, og Abrahamsen i Bugøyfjord. Men alle tok det dem kunne til
eget bruk, men det var jo ikke frysebokser. (N18, intervju).

6.8.4 Bark, ris, egg, dun og urter
Ris (greiner og løv fra trær og busker) ble brukt til for dyra, men også til soplimer. Bark ble
brukt bl.a. til barking av fiskeredskaper. Never fra bjørk var også viktig som byggematerial,
blant annet for gammebygging.
I spørreundersøkelsen har syv personer har markert områder for sanking av bark og ris og
på spørsmål om varighet av bruken svarer tre av dem at denne høstingen foregår fremdeles.
N4 mener bruken av bark og ris ikke var så viktig, tang og fiskeslog var viktigere som
tilleggsfor:
Bark ble også kokt til dyrefor. Og kanskje seljekvister, eller vierkvister, det var litt av hvert.
Det ble samlet ris til dyrefor, det husker jeg, det tror jeg ble hentet i nærområdet. Men det
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kan jeg ikke huske var så veldig viktig. Man hadde jo tang, og man bodde ved tangen. Det
var viktigere. Bark og ris ble bare brukt i liten målestokk. Bark ble også brukt for å mykne de
her skinnene når man lagde skaller og sånt.
På spørsmål om høsting av egg og dun er det 14 personer som svarer, de fleste av dem
nevner Sjåholmen som et sted man kunne sanke egg og i noen tilfeller dun. Ut i fra svarene
virker det ikke som dunsanking har vært utbredt. Eggsanking på holmene og på Veidnes og
Angsnes blir nevnt av blant andre N3:
På Skjåholmen sanket man egg, da jeg var liten plukket vi dun og sanket egg i bøtter og
spann. Bestefar solgte egg, det var en biinntekt. Jeg husker ikke når det ble slutt på dette,
men det kan være for ca 40 år siden.
N42 forteller også om dunsanking på Løkholmen, som var/er i privat eie:
På Løkholmen drev de aktivt med dun og de bygde små hus av stein til ærfuglene. Det var
antagelig mest til eget bruk, men det ble slutt med det i etterkrigstiden. Jeg har ikke hørt noe
om egg, men det ville være merkelig om de ikke også brukte det. På Løkholmen var det mye
fugl, særlig ærfugl og terner. Løkholmen er nå fredet.
I seks av svarene på spørreskjemaet nevnes annen høsting/urter, hovedsakelig kvann. Den
var verdsatt som en grønnsak om våren/sommeren, og kunne høstes langs elver og bekker
gjerne i nærheten av utmarksslåttene. N4 forteller om bruken av kvanna:
Kvann sanket vi litt. Det kombinerte man gjerne med vedhogst Det var tidlig på sommeren for
kvanna hun skal ikke modnes. Hun skal ikke få den krona, for da er den overmoden. Den er
som rabarbra. Også hadde man gjerne en kjent kjerring med som var ekspert å finne de
elveleiene hvor kvanna vokste. Det var nesten en snacks, godt var det. Det var ikke noe som
man hadde matforhold til. Tok det som en hobby, men det var bare sånn for turen sin del.
Man brukte å dyppe den i tran når man skulle spise den. Det minner jo om stangselleri.
Noen nevner også sanking av gressløk, og tang som ble kokt som for til dyra.
Ut i fra innkomne svar er det vanskelig å trekke slutninger om rettsoppfatninger eller
uskrevne regler for disse ressursene, temaet har også falt litt i skyggen av andre ressurser
som folk har vært mer opptatt av. Som tidligere nevnt går de statlige reguleringene av
skogen langt tilbake i tid, og hogst av ris utenom utviste teiger, eller hogst av småbjørk til
dyrefor var straffbart hvis det ble oppdaget (se kap 6.7), men begge deler har nok
forekommet i dårlige år med formangel.
Når det gjelder egg og dun, vet vi at staten allerede på 1700-tallet har forsøkt å regulere
høstingen enkelte steder gjennom fredlysning, fredlyste “Kobbe-Veider og Fugle-Vær”
nevnes for eksempel i Lappekodisillen av 1751 (§ 12).

6.8.5 Rettsforhold og rettsoppfatninger om multebær
Retten til bærplukking på statsgrunn i Finnmark er drøftet i NOU 1993:34 (side 177-180) og
der konkluderer Samerettsutvalgets Rettsgruppe med at lokalbefolkningen i Finnmark
ervervet seg rett til multeplukking på statens grunn på sedvanemessig grunnlag, uavhengig
av jordsalgslovens bestemmelser (Lov om statens umatrikulerte grunn i Finnmark 12 mars
1965 § 5a). Staten har heller ikke gjort forsøk på å begrense eller avgiftsbelegge bygdefolks
bruk av bærressursene. På 1950-tallet ble konkurransen om multebærressursene merkbar
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ved at tilreisende multeplukkere i større grad begynte å høste myrer som var lett tilgjengelige
fra vei, i tiden da bygdefolket var opptatt med slåtta. Bygdefolket måtte dermed dra lenger av
gårde for å finne multer. På denne tiden ble det derfor reist krav om regulering til fordel for
befolkningen i Finnmark og de enkelte bygder, og i 1953 ble det innførte restriksjoner på
multeplukking i Finnmark. Fra da av kunne bare finnmarkinger plukke fritt. Samekomiteen av
1956 ville gå et skritt videre og foreslo at bygdefolk skulle ha førsteretten (NOU
1994:21:239). Molteplukking har også vært lovregulert med hensyn til plukking på privat
eiendom og et forbud mot kartplukking. Prestbakmo (NOU 1994:21:176) er også inne på
rettsoppfatningene rundt multeplukking i Nesseby og Finnmark forøvrig:
Før vegene kom og bilen ble allemannseie hadde lokalbefolkninga områdene for seg sjøl.
Det ser ut som om molteressursene innenfor lokalsamfunnet har vært felles for de som
bodde der. Men en gikk ikke og plukka framfor naboens dør. Fra Nesseby fortelles imidlertid
at familiene i lokalsamfunnet hadde delt moltemyrene mellom seg. Dette ble respektert av
alle.
Utsagnet ovenfor kan romme en del nyanser, når det gjelder Nesseby. Selv om man lokalt
ikke har oppfattet det slik at det har vært fritt fram for hvem som helst å plukke multer hvor
som helst, virker det som folk har vært tilbakeholdne med å reagere direkte på brudd på
uskrevne regler. Det gjelder også forskjellige regler for forskjellige områder. En informant sier
for eksempel at myrene i Varangerbotn er betraktet som “allemannseie”, mens folk fra
nordsiden ikke plukker på sørsiden og omvendt. Jakobselvkroken brukes også av folk fra
hele kommunen. I motsetning til ved og torv, så har multeressursene vært fordelt og forvaltet
av befolkningen selv, uten nevneverdig statlig innblanding.
Det har tidligere vært en lokal regulering av sesongstart for multesesongen i form av en
fastsatt dato og klokkeslett for oppstart av multebærplukking i Karlebotn/Vesterelv). Formålet
var å hindre at noen startet for tidlig og plukket kart før bæra var moden. Ifølge N31 sto
denne ordningen ved lag til ca 1966/68. Det er en sterk oppfatning om at kartplukking ikke
må forekomme. En “kartplukker” ble imidlertid ikke tilsnakket direkte;
Den viktigste regelen for multeplukking var at kartplukking var forbudt, det var forbudt med
lov. Det var ingen som sa noe direkte til den som plukka kart, men den som gjorde det fikk et
navn på seg, ”kartplukker” som var et skjellsord, eller ”myrbrann”. (N36, intervju).
Det er også en oppfatning om at de nærmeste myrene skal forbeholdes de eldre, som ikke er
i stand til å dra langt etter bæra. Flere av informantene nevner at det internt i bygdene ble
respektert at de ulike familiene hadde sine faste myrer, men det ble likevel sjelden reagert
direkte på at folk gikk på andres myrer. Tanken på direkte å hevde eksklusiv rett til spesielle
bærmyrer for familier eller bygder, som gjennom forpaktning av myrer, satt langt inne, noe
som følgende eksempel viser:
Tidligere var det slik at bøndene holdt på med slåtta i den tida da moltebæra ble moden. Vi
har ei bærmyr som er veldig produktiv, Stormyra, og nesten ingen som holdt på med slått
nådde å komme til der, fordi det kom folk kjørende etter veien og storma ut på myra. I 1979
fremmet jeg et forslag for bygdelaget, tegna inn myra, alle som sogna til området, alle
utenforstående som hadde hytter, lagde et regelverk for bruken av området og la det fram på
årsmøte med spørsmål om vi skulle søke om forpaktning av myra. Da ble det helt stille på
møtet, til slutt var det en som sa: Har du tenkt på hva Jakobselvværingene kommer til å si?
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Det ble med det. Ingen stemte for. Det er nå mest folk fra Jakobselv og Vadsø som går dit.
Det er lett å komme til. Men det er antakelig nok bær til alle. (N49, intervju).
N48 forteller at måten bærområdene ble fordelt mellom ulike familier var at familiene
etablerte fast høsting i et område over tid, og det ble respektert av andre. Samtidig var det
godtatt at områdene var allemannseie:
Områder som folk etablerte seg på ble etter hvert familieområder, det var ikke noen konflikt
om man kryssa hverandres områder. Vår familie hadde sitt utgangspunkt oppe i
Bearalveadji, men på andre siden av Bergebyelva hadde du våre naboer, som hadde
etablert seg der, man brukte bærområdene innenfor visse geografiske begrensninger, men
krysset hverandres områder uten at det førte til konflikter, det var godtatt at områdene var
allemannseie. (N48, intervju).
I utdrag av intervju nedenfor med N21, kommer det også klart frem at selv om det forventes
at etablert bruk av et område respekteres av andre, betyr det ikke at man dermed direkte
hevder eksklusiv bruksrett:
Når det gjelder multebær så har jeg hørt eldre folk si ”det var våre myrer”? Jo, det er klart at
det er det mange som har. Det er jo ikke så forferdelig mye myrer i det her området her. Men
det er små myrer overalt som folk i nærområdet bruker, de nærmeste myrene. Sånn er det jo
her også. Man plukker jo først på de nærmeste myrene, så modnes det senere når man
kommer lenger til fjells. Og svigerforeldrene, eller svigerfaren min de har jo hatt en gamme
her i lang tid. For å plukke bær på de her myrene. Og det er jo ikke så mange andre som var
der, bare noen få. I Allevei, vi har jo gamme der enda som er til bærplukking.
Var det en oppfatning om at de bærmyrene tilhørte dem? Nei, men de er så nære. Det har jo
vært egentlig bær nok til dem som har orket å plukke omtrent. Det er jo sånn her. Det har jo
ikke vært noe knapphet på bær. Enten er det bær eller så er det ikke. Det er jo sånn det er.
Kom det inn andre folk og plukket her? Ikke mye så langt inn som til Allevei. Det har
bestandig kommet mye folk til Nesseby og plukket bær, utenifra, spesielt i de her områdene
lenger bort, i Vesterelvmyra. Også her i Varangerbotn er det også noen store myrer. Folk
utenifra, fra Vadsø og Vardø kommer inn og plukker bær her. Det har nå vel egentlig vært
bær til den som har orka å bære ned.
Å bygge en gamme i et område, blir det en form for revirmarkering? Ja, men dem har jo vært
brukt både til jakt og snarefangst og.
Har det vært lokale måter å regulere bærplukking på? Jeg hadde en tante som var jordmor i
Nesseby, hun bodde på kirkestedet der. Hun hadde en myr oppe i Bergebydalen som de
kaller for Jordmormyra, det var hennes myr. Og hun var ivrig å plukke bær. Men jeg vet ikke
om hun hadde noe eiendomsforhold akkurat til det der, men det ble liksom hennes myr det
der. Jeg tror nok at den ble brukt av andre og, men der fant man henne i hvert fall.” (N21,
intervju)
Måten de intervjuede personene formulerer seg om dette kan virke motstridende, men
illustrerer at det det forventes at folk respekterer hverandres bruksområder, samtidig som det
ikke hevdes en bastant eksklusiv rett:
I forhold til å plukke bær, var det sterkt det som var “min myr”, andre skulle ikke komme dit,
jeg tror det var knyttet til slåttemarkene, det at de samme familiene som hadde
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utmarksslåttene brukte området til bærplukking, det hørte sammen. En eldre mann som
plukket bær oppover Lille/Store Bákšavarri, han fulgte med – så han bærplukkere i området
gikk han dit – uten å si noe direkte, bare viste seg og passet på. Dette gjaldt multebær, men
det gikk sikkert andre også på de samme myrer. Myrene i Varangerbotn og Vesterelv, nær
veien, var slike som gamle folk gikk på. Unge folk kunne gå lenger. Når det gjelder folk
utenfra har jeg ikke opplevd at folk har reagert negativt, unntatt hvis det kom folk og plukket
før bæra var moden, plukket kart, da ble det reaksjon. Som regel er det bær nok til alle. I
dårlige år kommer det ikke folk utenfra. Også de lokale plukker i flere områder. (N17).
Jeg har ikke hørt om at det var spesielle områder som enkelte hadde. Det eneste er at da jeg
flyttet hjem igjen fra Kirkenes for 14 år siden og begynte å lære meg om områdene på nytt så
hadde jeg en opplevelse. Jeg plukket multer på en myr, men da fikk jeg beskjed om at jeg
ikke måtte plukke der, den bæra tilhørte en dame. Det var en liten myr med veldig fine bær
som brukte plukkes av ho Agnes fikk jeg høre. Det kan godt hende at det var på privat grunn,
det var noen nedfalls gjerder der. Senere snakket jeg med de som hadde eiendom der og de
sa det var i orden. Lenger opp i Bergebydalen hørte vi aldri at bæra tilhørte noen spesielle.
Det var særlig på vestsiden av Bergebyelva og oppover vi plukket multer, men det ble
plukket på begge sidene. Det er nesten håpløst å avgrense hvor man plukket. Det var mest
lokale folk som plukket oppover i dalen her, ikke så mye folk utenfra. De dro mest til
Vesterelv- og Korsmyrene. Alle fra kysten dro dit inn. (N42)
Å reise ut av kommunen og plukke har aldri vært aktuelt, ikke engang til Vesterelvmyra, for
det er liksom ikke min bær, det er liksom dem som bor der som har den. De kommer heller
ikke hit for å plukke. På myrene på Angsnes er det selvsagt lov for alle å plukke, men de
tilhører jo mer eller mindre de folka i Vesterelva. Før i tida hadde folk bær nok i sitt eget
område, de trengte ikke å dra langt. Varangerbotnmyra er ”allemannseie”, om folk plukker
der er det ingen som bryr seg. Det er mange som er reist her ifra, som kommer tilbake og vil
ha litt multer, de plukker i nærområdene, og det er dem vel unt. Jeg plukker her i
nærområdet (Stuorra Bákšavarri) og i Jakobselvkroken. (N18).
Om folk regnet området som sitt vet jeg ikke sikkert, men det kan hende. Jeg la ikke merke til
om det var slik. Folk fra Vestre Jakobselv brukte også å plukke over mot Bergebyvann, men
de kom ikke så langt som til Bearalveaijohka. Der og rundt Máttavárri var det folk fra
Nesseby som plukket. Til Vesterelvmyrene kommer det i dag folk fra mange steder. Det
plukkes også i områdene på sørsiden. (N10).
Til forskjell fra utmarksslått og torv/ved flyttet man mer “etter bæra”. Det kunne være godt
bærår en plass ett år, og en helt annen plass det neste. Og når det gjelder bærplukking
forøvrig, som vi alltid har vært gode på i Nesseby, har det aldri vært strid eller spørsmål om
områdene, selv om enkelte familier var faste på noen av myrene. Flere hadde gammer i
tilknytning til sine mest populære områder. Selv gammene ble brukt som felleseie av dem
som høstet i området. Og som jeg har nevnt, “flyttet man etter bæra”. Det mener jeg å bevise
at det ikke var noen sedvanerett til enkelte områder, selv om den enkelte familie søkte
tilbake dit – om det var bær der. Hvis ikke dro man til en annen plass. (N43).
Som det går frem av ovenstående eksempler, er det noe variasjon mellom informantene når
det gjelder hvor stor vekt de legger på at familier og bygder har etablert faste
høstingsområder, og oppfatninger om at bærmyrene tilhører en familie eller en bygd. Det er
relativt stor samstemthet om at slike oppfatninger er vanlige, men likevel ikke slik at det
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eksplisitt hevdes eksklusiv bruksrett til spesielle områder. Det er også variasjoner fra område
til område med tanke på oppfatninger om hvorvidt myrene er “allemannseie” eller om de
“tilhører” bygder eller familier.

6.9

Gammer og gammetufter

I Nesseby kommune er det en sterk tradisjon med gammer i utmark, gammene er brukt i
forbindelse med mange typer ressurshøsting og bruk av utmarksområder, reindrift, sauedrift,
utmarksslåtter, jakt og fangst, fiske og bærplukking. De fleste gammene har opprinnelig vært
satt opp som slåttegammer eller fangstgammer, men noen gammetufter er også spor etter
tidligere (sesong-) boplasser. Gammer har vært, og er fortsatt, til felles bruk for alle som
ferdes i utmarksområdene. Gammetufter finnes i stort antall på gamle slåtteområder, jakt- og
fangstområder, ved fiskevann og bærmyrer og utgjør viktige spor etter den tradisjonelle
næringsformen med utstrakt bruk av utmarksressurser. I dag er det fortsatt en del gammer
som holdes ved like, og brukes i forbindelse med utmarkshøsting og rekreasjon. Selv om
eieren av gammen ikke kan hevde en eksklusiv bruksrett, er det å vedlikeholde en gamme
eller å bygge opp igjen en nedrast gamme som har tilhørt familien, en måte å markere
kontinuitet i familiens tilknytning til et utmarksområde.
I spørreundersøkelsen ble det stilt spørsmål om bygninger, boplasser og veier i utmark
(gammer, teltboplasser, løer, sommerboplasser/seter, næringshytter, stabbur og veier).
Respondentene ble bedt om å skrive navn på områder på tidligere statsgrunn hvor
vedkommende selv eller familien har eller har hatt en bygning, boplass, vei eller annet som
er brukt i forbindelse med høsting/næring. Videre ble det bedt om å anslå varighet og omfang
av bruken ut i fra fem oppgitte alternativer, i tillegg ble de oppfordret til å skrive årstall hvis
varigheten av bruken kunne tidsfestes mer nøyaktig.

6.9.1 Gammer på nordsiden
Øysten Nilsen (2009) skriver følgende om gammer på nordsiden i Nesseby kommune:
Det var satt opp mange gammer i utmarka. De fleste av disse gammene var kombinerte
slåtte- bærplukkings- og fangstgammer. Det finnes ulike konstruksjoner man kan benytte.
Felles for alle er at reisverket er av bjørk, der never og bark er fjernet. Deretter blir myrtorv
eller tykk matjord ilt (murt) mot veggens ytterside. Til slutt blir det lagt et tynnere torvlag på
taket. Den tradisjonelle gammen har en arran (ildsted) midt på gulvet med en røykåpning i
taket. Fra 1930-tallet begynte enkelte å bruke ovn i gammene. Den ble da plassert ved en av
veggene. En slåttegamme eller sommergamme hadde torva lagt med flatsida mot veggen.
Det ble bygd en del fangstgammer på nordsiden, men de fleste bodde hjemme og gikk
dagsturer. Gamle gammetufter i området Nástejávri, Geadnjejávri, Oarddajávri og
Jakobselvkorken, er som regel spor etter fjellsamenes sommerboplasser før 1900. I
Jakobselvkroken og ved Suovvejávri/Bergebyvann ble de første gammene i dette (20.)
århundre bygd i 1920-1930-årene. En vintergamme på nordsida som det ennå finnes spor
etter, ligger i Jakobselvkroken. Den ble bygd av Hendá/ Henrik Mathisen (1913-1975) fra
Áppošborri/ Abelsborg. Gammen ved Suovvejávri/ Bergebyvann ble bygd av John Porsanger
(1887- 1941), Vuonnabahta/ Varangerbotn i 1920-årene. For øvrig fantes bl.a. følgende
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gammer på nordsiden i tiårene før 1940: Nils Anders Andersen (Kiste- Ánde; 1905- 1975)
bygde i 1930 en gamme ved Skoarrajohka. John Porsanger hadde i tillegg gammen ved
Suovvejávri/ Bergebyvann også en gamme i enden av Oarddajávri. Det samme hadde Ola
Piera Utsi (1892- 1961); reineier fra Buolbmát/ Polmak. Anders Bomban og Per Morotei
hadde en gamme ved Máhte-Uvlajohka i 1920-årene. Henrik Koefot, Gohppi/ Klubbvik,
hadde en gamme i Boaltun (bygd ca 1900). Jakobselvsamene og kvenene hadde i 1920-åra
to gammer ved Álljaveadje/ Øvre Flintelv. Ellers finnes det sommergammetufter over alt,
spesielt ved de gamle utmarksslåttene. De siste gammene som var i bruk på nordsida var:
Hendá-gammen i Bearalveadji (til 1961), Stuorra-Uvllá-gammen, Geatkegorsa (1965), Ivvar
Ánde-gammen (1995), Elle Máre-gammen (1995) ved Gárdánnjunni/ Skálvejávri og Edvin
Tapios gamme (1995) i Suovka/ Suki.
Nilsen nevner følgende gammer som fortsatt er i bruk: Liv Nilsens gamme i Balddasvadda
(Skálvejávri), Jim Roska og Olav B. Johnsens gammer i Álljaveadji og Ilar-gammen i
Bergebydalen, bygd i 2002.
Statskog laget i 2002 en oversikt over byggverk i utmark i Nesseby kommune. I denne
oversikten er det ført opp 4 gammer (hvorav 2 beskrives som ubrukelig ruin) og 12 hytter på
nordsiden av Varangerfjorden og 23 gammer (8 av disse beskrives som ubrukelig ruin), 9
hytter og 2 naust på sørsiden.
I de innkomne svar på spørreundersøkelsen nevnes flere av disse gammene, noen
rapporteres å være i bruk eller å ha vært i bruk i nyere tid. Med forbehold om unøyaktigheter
og mulige misforståelser av svaralternativene, er det i spørreundersøkelsen gitt informasjon
om følgende gammer som fortsatt står i dag, tillegg til de som er nevnt ovenfor (navn på
informant(er) i parentes):
1. Sør for Roggeláddu: gamme (står fremdeles) bygget rundt 1970. Tidligere brukt årlig til
egen husholdning (N12)
2.

Holmvannet; gamme (tidl sommerboplass) brukt de siste 80-90 år (N33).

6.9.2 Tufter på nordsiden
Som tidligere nevnt, finnes det svært mange gammetufter både på nord- og sørsiden av
Varangerfjorden, som vitner om tidligere bruk av utmarksområdene. De beste
utmarksslåttene var på nordsiden, og mange av lokalitetene er ved tidligere utmarksslåtter.
I oversikt over byggverk i utmark i Nesseby (Statsskog 2002) er det ført opp to gammer som
står til nedfalls på nordsiden, i Guopparjohka; antatt eier Kåre Kvammen og i Rasjokdalen;
antatt eier Kåre Johnsen (se ovenfor). I tillegg har mange av respondentene ført opp tufter
etter gammer som tidligere er brukt av familien. På nordsiden er følgende lokaliteter nevnt, vi
har ikke hatt mulighet til å kontrollere hvor mange av disse som er de samme tuftene, nevnt
av flere informanter. Listen er heller ikke å anse som en fullstendig oversikt over
gammetufter, men demonstrerer hvor omfattende bruken har vært og hvilke områder som
har vært i bruk. Det at så mange informanter forteller om gammetufter som de har en
tilknytning til gjennom eget bruk eller slektstilhørighet, viser også at disse sporene tillegges
betydning i dag. Når det gjelder tidsangivelse for bruken må vi gjøre oppmerksom på at i
spørreskjema var de oppgitte alternativene for når bruken sluttet henholdsvis ca 1944, ca
1970 eller fram til i dag. Tidsangivelsene kan derfor være ganske omtrentlige:
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1. Bearalveadji (tuft); eier Henrik Mathisen (Hendá), brukt til ca. 1961, årlig for næring og
husholdning. (N1)
2. Bearalveadji (Suohpáš) (tuft); eier Henrik Mathisen (Hendá), brukt til ca. 1970, årlig for
næring og husholdning. (N1)
3. Bearalveadji (tuft); eier Henrik Mathisen (Máhte Heandarat), bruk årlig fra før 1900 og
utover 1900-tallet, for næring. (N1)
4. Bearalveadji (tuft); eier Mathis Nils Noste, bruk årlig fra 1950-tallet til ca 1980, for
næring. (N1)
5. Ánnejohmohkki/Jakobselvkroken (tuft); eier Henrik Mathisen (Hendá), brukt inntil 1960tallet, årlig for næring og husholdning. (N1)
6. Boaltunsuovka (tuft); eier Tude Trane (og Mattis Per Trane), brukt inntil 1960-tallet for
næring og husholdning. (N1)
7. Suoidneguolbba (tuft); eier Per Nils Trane (og Jon Trane) bruk: årlig fra før 1900 til ca
1944, for næring. (N1)
8. Čoskaoaivi (tuft); eier Nils Larsen Tolk, bruk årlig fra før 1900 til ca 1944, for næring.
(N1)
9. Geatkegorsa (tuft); eier Jon Trane/Per Nils Trane bruk årlig fra før 1900 til ca 1944, for
næring (N1).
10. Suoidnečuohppanjohka (tuft); brukt
utmarksslått, fram til ca 1970. (N2)

årlig

fra

ca1930-tallet

i forbindelse

med

11. Sjåholmen; gamme, brukt av og til for næring fra før 1900 til ca 1944. (N35)
12. Angsnes; gamme (sommerboplass) brukt årlig for egen husholdning fra før 1900 til ca
1944. (N35)
13. Álljaveaijohka; gamme, brukt årlig til næring fram til ca 1970. Falt sammen i ca 1970 og
ikke bygd opp igjen. (N10)
14. Stourra Bákšavárri; gamme brukt årlig til ca 1944. (Utmarksslåtte og høsting av utmark)
Ble restaurert etter krigen. (N16)
15. Bergebyvann; her sto det tidligere en gamme. Brukt årlig som leirplass for bygdas
befolkning i forbindelse med jakt, fiske og bærplukking de siste 21-50 år. (N42, N16)
16. Rássejohka; gamme (tuft), brukt årlig til jakt og bærplukking fra 1925 til 1950 (N21)
17. Davvejohka; gamme, brukt årlig for næring fra før 1900 til ca 1970. (N26)
18. Johkageahči: gamme/sommerboplass, brukt årlig for næring fra før 1900 til ca 1944.
Det er 5 gammetufter i Johkageahči (N30)
19. Geatkegorsa: gamme, brukt årlig til næring fra før 1900 til ca 1970. (N30). Nilsen (1991)
skriver også: Ved GeaĎkegorssajohka i Bergebydalen bygde Elen Roska Eikjok (f.
1916) og Brita Bomban (1917-1984) som 15-16 års jenter en gamme til
sennagressformål.
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20. Riggásgieddi ved Rássejohka: gamme, brukt årlig til husholdning fra før 1900 til ca
1970. (Her hadde Nils Betten og Nils Petter Paulsen hver sin gamme, tuftene vises
fortsatt). (N22)
21. BalddasvaĎĎa; gamme, brukt årlig under slåttearbeid og multebærplukking fram til
1954.(N22, N4)
22. Elijasjohka/ Marrošjájut; gamme, brukt årlig i forbindelse med utmarksslåtte til ca 1944.
(N6)
23. Vuollošládju; gammetufter fra 1700-tallet, har tilhørt Aikio familien, gammen var i bruk til
ca 1955. (N6)

6.9.3 Gammer på sørsiden
På sørsiden av fjorden var det viktige fangstområder som strekker seg helt inn mot grensen
mot Finland, blant annet Dierge-området som ligger i Nesseby kommune og Gállok-området
som ligger i Sør-Varanger kommune. Her var det mange gammer som ble brukt av fangstfolk
fra sørsiden i Nesseby, og ifølge Nilsen (2009) var 25 gammer på sørsiden fortsatt i bruk på
1990-tallet. Nilsen (1991) har laget en liste over 18 gammer på Gállokvidda på 1930-tallet
med angivelse av eiere:
1.

Losoa, fra Builuovta

2.

Anders Oksehode, Áddegieddi

3.

Johan M. Balto, Johan A. Store og Ole Knudsen Lam, Stuorravuonna

4.

Erik Iversen og Mathis Iversen, Baršnjárga

5.

Mathis Olsen og Johan Mathis Balto, Stuorravuonna

6.

Iver A. Njuolla, Stuorravuonna

7.

Eliassen, Heartagieddi

8.

Aslak Bomban, Unjárga

9.

Hendrik Pettersen, Horbmá

10. Ole Anders Magga (reineier), Bugøyfjord
11. Hans Gai, Máhkkagohppi
12. Nils Anti og Johan Saua, Vuotnabahta
13. Mikkel H. Gjermund, Iver A. Njuolla og Ole Mathisen, Stuorravuotna
14. Bugøyfjordgamme (eier ukjent)
15. Hans Gai, Máhkkagohppi
16. Losoa, Builuovta
17. Hans Gai, Máhkkagohppi
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18. Registrert gamme (eier ukjent)
Det er fortsatt mange gammer i dette området, men de eies av personer bosatt i SørVaranger. I området rundt Diergejávri var det også mange fangstgammer. I ovennevnte
oversikt (Statsskog 2002) er stående gammer registrert på følgende lokaliteter på sørsiden:
1.

Nyelvdalen; antatt eier Nils Teigen (brukbar stand)

2.

Nyelvdalen, ca 2 km vest for Holmvann; antatt eier Per Kristian Røstgaard (brukbar
stand).

3.

Nyelvdalen, ca 5,5 km fra riksvei; eier ikke oppgitt (god stand)

4.

Nylevdalen, nord for Holmvann; antatt eier Isak Mathisen (brukbar stand).

5.

Sabbenjávri; antatt eier Tore Holm (brukbar stand).

6.

Sør for Siggajávrrit; antatt eier Finn Isak Henriksen (brukbar stand)

7.

Øst for Sappenjávri; eier ikke oppgitt (god stand).

8.

Diergejávri; eier ikke oppgitt (god stand).

9.

Diergejávri; antatt eier Gudleif Eliassen (brukbar stand)

10. Diergejávri; eier ikke oppgitt (brukbar stand)
11. Boillušroggi; antatt eier Leif Arne Iversen (brukbar stand)
12. Kiildaljávri; eier ikke oppgitt (brukbar stand)
13. Ved vann 163 moh SV av Bieggaskáidi; bygdelagsgamme for Reppenområdet (god
stand)
14. SV-enden av Reikejeaggi; antatt eier Einar Mathisen (god stand)
15. Sør for Ravduvárri; antatt eier Svein Ottar Helander (brukbar stand).
I spørreundersøkelsen kommer det fram at i dag står det gammer som fortsatt er i bruk på
følgende lokaliteter på sørsiden (vi har ikke hatt mulighet til å kontrollere hvor mange av
disse er de samme som i oversikten over):
1. Diergejávri; gamme, brukt årlig fra før 1900 og til i dag, for næring (reindrift). (N41,
N25)
2. Diergejávri, øverst; gamme, brukt årlig fra før 1900 og til i dag, for næring (fangst).
(N41)
3. Reikejohka; Sommerboplass/gamme, brukt årlig fra før 1900 og til i dag, for næring.
(N41, N25)
4. Čuometláddu; gamme, brukt fra før 1900 og til i dag. N34, Barsnes har gammebrev
på den. Bygd opp igjen ca 1995. (N34, N10).
5. Stohkkemuorluoppal: gamme, brukt årlig fra før 1900 og fram til i dag for
husholding/næring (fiske, bærplukking og jakt). (N7)

139

6. Láirábáŋkenjávri; gamme (brukes til fiske). (N7)
7. GeaĎgeluobbalat; gamme, brukt årlig de siste 21-50 år for husholdning og næring.
(N45)
8. Buvregieddi; gamme, brukt årlig de siste 21-50 år for husholdning og næring. (N45)
9. Lausklubben; gamme/sommerboplass m/fjøs. Brukt årlig fra før 1900 og fram til i dag,
tidligere i forbindelse med husdyr men brukes nå i forbindelse med laksefiske. (N7).
Igjen må det tas forbehold om at listen bare representerer innkomne svar, og den kan ikke
brukes som en fullstendig oversikt over stående gammer på sørsiden.

6.9.4 Tufter på sørsiden
I oversikten (Statsskog 2002) er disse gammene på sørsiden ført opp som ubrukelige ruiner:
10. Bánnabohki; eier ikke oppgitt
11. Bánnabohki; eier ikke oppgitt
12. ØNØ av JussáváĎĎa; eier ikke oppgitt
13. Øst for Ravdujávri; eier ikke oppgitt
14. Reikejohkguolba; antatt eier Berta Hansen
15. 2 km vest for Savetvárri; eier ikke oppgitt
16. 2 km vest for Savetvárri; eier ikke oppgitt
17. Rett vest av Bártnavárri; eier ikke oppgitt
Følgende lokaliteter med gammetufter eller gammer som ikke er i bruk er nevnt i svarene på
spørreundersøkelsen (heller ikke her er det kontrollert om samme gamme/tuft er ført opp
flere ganger):
1. Gállok; (tuft) eier Johan Aslak Store. Brukt til ca 1944? (N11)
2. Diergejávri; gamme, vinterbruk/ reindrift (N25)
3. Reikejohka; gamme (sommerboplass mors slekt) utmarksslåtter/ multemyrer/ fiske
(N25)
4. Leaiberohtu/ Luohkkejeaggi; (sommerboplass fars slekt) utmarksslåtter/ multemyrer/
fiske (N25)
5. Siggáguolbba; (utmarksslåtte) (N25)
6. Veidnes; gamme brukt årlig fra før 1900 til ca 1944, for egen husholdning (N7)
7. Goikeluoppal; gamme brukt årlig fra før 1900 til ca 1970 for husholdning/næring (står
fortsatt). (N7)
8. Skidalen/Ravdoroggi; gamme, brukt av og til for husholdning/næring (rypejakt og
bærplukking) 1957-1962. Gammen ble brent ned. (N13)
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9. Leidnon; gamme brukt av og til for husholdning/næring (snarefangst, rypejakt, elgjakt
og bærplukking) 1959-1980. (N13)
10. Bártnajávri; gamme, brukt av og til for husholdning/næring (snarefangst, rypejakt,
elgjakt og bærplukking) 1962-1990. Bor nå i fritidshus ved denne tuften. (N13)
11. Diergi; gamme (N37)
12. Garsjøen; gamme. (N37)
13. Sabbevann/Sáppenjávri; gamme. (N37)
14. NjiĎgu; gamme m/stall, brukt årlig til husholdning/næring fra før 1900 til ca 1970.
(N45)
15. Leaiberohtu; sommerboplass, brukt fra før 1900 til ca 1970; husholdning/næring.
(N45)
16. Luovverohtu; (N34)
17. Stohkkemorluoppal; gamme, brukt av og til fram til ca 1970 (N29).
Oversiktene viser at det er flere gammer som fortsatt står og brukes i dag, spesielt på
sørsiden. De viser i tillegg at respondentene har kjennskap til mange gammetufter som
tidligere har vært brukt av deres familier. Men som tidligere nevnt, er gammene åpne, og
brukes både av eieren og andre. Når det oppgis at familien har brukt en gamme, er det
derfor ikke ensbetydende med at familien har bygd eller eid gammen.

6.9.5 Retten til bruk av gammer
Gammetufter representerer spor etter mange slags bruk av utmark; slåtter, reindrift, jakt og
fangst, bærplukking og fiske. Noen står på gamle boplasser (sommer- og vinterboplasser),
og i enkelte tilfeller er de spor etter overvintring under evakueringen i 1944 (N44, Intervju). I
følgende utdrag fra intervjuer beskriver informantene de uskrevne reglene som gjaldt for
bruken:
I forbindelse med snarefangst var det vanlig å sette opp fangstgammer. Det var enkle
byggverk som tjente som husly under snarefangsten, hver fangstmann hadde gjerne flere
gammer i fangstområdet. Den opprinnelige gammetradisjonen hadde gammer på strategiske
plasser. Gammen bar gjerne opphavsmannens navn, Dette tilsa en fortrinnsrett for eieren,
noe som selvsagt ble respektert av andre brukere. Denne tradisjonen døde ved at det
motoriserte friluftsliv overtok. (N49, kommentar i spørreskjema). ”Det var mange gammer i
utmarka, så det var husly nok, alle gammene sto åpne. Reindriftssamene brukte også
gammer som de fastboende hadde satt opp. Alle viste hvor de ulike gammene sto. Folk ble
ikke jagd ut, selv om eieren kom, men da var det sånn at de andre trakk seg ut med en gang.
Men det var ikke snakk om å jage noen. (N22).
Gammene kunne brukes av alle i forbindelse med jakt, fiske og bærplukking, men det var
noen som eide dem. Før var regelen slik at hvis eieren kom, så gikk man ut og ventet på å bli
bedt inn igjen av eieren. I dag er det ikke alle som respekterer dette. (N36).
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Det var stilltiende avtaler. Gammer kunne man bruke selv om andre eide dem. Man måtte
alltid huske på å fylle med ved og sånn som det var. Som da man gikk inn i gammen, slik
skulle den se ut når man kom ut der. (N4)
Gammene har alltid vært til alminnelig bruk, reineier Josef Smuk sa til meg; dess flere
gammer som står i skogen, jo bedre er det, han var ikke med på det at alt skulle bort. Da gikk
dem, hadde ikke firehjulinger, og det var godt å komme til en ovnsgamme, han sa det var
som å komme til et hotell. (N18).
Den som kom først til gammen kunne bruke den. Hvis eieren kom kunne han bo der, men
kunne ikke jage noen ut. Jeg har ikke hørt om noen som prøver å låse gammen. (N12).
Gammen ved BalddasvaĎjohka er den tredje gammen på samme plass, faren min bygde der
første gang i 1963. Det var på grunn av multebæra. Under multebærtiden så var det bare vi
og hvis vi inviterte noen som brukte den, for da var den jo hele tiden i bruk. Men ellers med
jakt og sånn så bruker de jo alle, den dag i dag. Og så brukte reindriftssamene gammen
våres. De gikk jo den gangen, på 60-tallet, da overnattet dem og brukte gammen. Det var
helt greit. Eller andre som er ute og går. Alle har jo lov å overnatte i gammen. Men det ble
nok oppfattet som at det var vi som eide den. (N35).

6.9.6 Rett til å sette opp gammer
Reguleringer av gammebygging i utmarka går ikke så langt tilbake i tid, tidligere inngikk
gammene som en del av den tradisjonelle utmarksbruken: Om man hadde tillatelse fra noen
til å sette opp gammene, det kan jeg ikke tenke meg. Dem bare satte opp en gamme hvor
det var høvelig for vær og vind hvor man hadde behov. Jeg er nesten sikker på at det er
sånn det skjedde. Man har aldri hørt noe om at man måtte søke om å få gammeplass. For
gamme ble jo ikke regnet som hus. Det var jo beskyttelse for vær og vind. (N22).
I den senere tid er gammebyggingen regulert, ut i fra at det skal være videreføring av bruk,
og stedegne materialer skal benyttes, men bruk av plast har også vært godkjent. Det er også
en forutsetning at gammen skal stå åpen, til felles benyttelse. I dag er det ikke
festekontrakter for gammer, og eierne betaler ikke avgift til Finnmarkseiendommen:
Den eneste retten gammeieren hadde var å betale avgiften til staten/Fefo. Så vi tok dette
opp i styret, hvorfor skal en mann betale, når alle andre kan bruke, og gammeavgiften ble
strøket. Det er slutt med festekontrakter for gammene, nå er det en gammeerklæring som
egentlig ikke sier noe som helst, men den kan brukes som grunnlag for å søke disp til å kjøre
skuter til gammen.(N49, intervju).

6.9.7 Rettsoppfatninger og relevans i dag
Når så mange av svarene på spørreundersøkelsen redegjør for gammer og spor etter
gammer som har vært brukt av familien, er det rimelig å tro at det har det sammenheng med
at denne informasjonen har en relevans i dag, utover den lokalhistoriske interessen. I tillegg
til at gammer fortsatt er i bruk i forbindelse med høsting og rekreasjon, markerer de, eller
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sporene etter dem, også familienes tradisjonelle tilknytning til høstingsområder, tidligere
utmarksslåtter, fiske- fangst og jaktområder og bærmyrer. Selv om gammene står åpne og
eierne ikke kan hevde eksklusiv bruksrett til dem, kan det å ha en gamme være av betydning
for å få dispensasjon til motorisert ferdsel, som mange nevner som en viktig forutsetning for
komme seg ut i utmarka. I noen tilfeller har personer som kan påvise en gammetuft som har
tilhørt familien, fått tillatelse til å bygge gammen opp igjen. Slike spor som viser familiens
tilknytning til et område er også brukt i forbindelse med søknader om hyttetomter. Nilsen
(1991:42) er inne på dette når han skriver: I dag kommer draget mot utmarka blant annet til
uttrykk gjennom hytteønskene. Bygdefolket vil ha hytter og gammer i utmarka, og helst der
de tradisjonelt har høstet utmarka.

6.9.8 Bruk, vern og motorisert ferdsel
Motorisert ferdsels i utmark er et tema som opptar mange av de personene vi har intervjuet i
Nesseby kommune. På den ene side fortelles det at restriksjoner på ferdsel gjør det
vanskelig å opprettholde den tradisjonelle bruken av ressursene. Etablering av nasjonalpark
på Varangerhalvøya har ført til at det ikke lenger er lov å kjøre frem til leirplasser i
Jakobselvkroken. Det reageres også på at reindriften kan stenge løyper i lengre perioder,
lenger enn nødvendig etter enkeltes oppfatning. På den andre siden blir det reagert på
uvettig kjøring og dype kjørespor i terrenget. Det er ikke slik at folk står på hver sin side i en
strid om motorisert ferdsel, det er en nokså samstemt oppfatning om at restriksjoner er
nødvendige, det er mer et spørsmål om hvordan restriksjonene skal utformes og praktiseres.
I praksis er reguleringene av motorisert ferdsel den mest effektive måten å regulere bruken
av utmarka og hindre uvettig bruk, all den tid adgangen til å høste ressursene i prinsippet er
åpen for allmennheten.
Mange av de intervjuede er opptatt av at de gamle ferdselsveiene må holdes åpne for
lokalbefolkningen, dette er kjerreveier som ble anlagt før det ble aktuelt med motorisert
ferdsel:
Flere av de kjerreveiene som er i utmarka oppfor her var det min far som anla. Det var ingen
myndigheter som kom og sa hvor veiene skulle gå, veiene ble bare laget der det høvde. Her
passer det for meg og naboene var enige. Man brydde ikke myndighetene med slikt. Den
løypa som går fra Nyborgmoen til Jakobselvkroken. Forsvaret hadde en løype fram til
Nieidavárri. Ellers er det en gammel ferdselsvei over Máttavarri og videre innover. Der kjørte
vi med hest og traktor. (N44).
Kjerreveiene er i dag mange steder preget av kjørespor etter barmarkskjøring med
firehjulinger:
Det gikk en kjerrevei langs Bergebyelva opp til Bergebyvann. Den veien brukte vi når vi
skulle dit. Når den ble anlagt, vet jeg ikke. I dag er den nesten ubrukelig på grunn av sporene
fra motorisert ferdsel. Tidligere brukte jeg å sykle etter den, men i dag er det umulig. Det er
nå anlagt en ny trasé som ikke skal brukes av motorisert ferdsel. (N42).
N19 er kritisk til reguleringene av barmarkskjøring slik de praktiseres i dag, men ser likevel
behovet for begrensninger:
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Før man fikk forbudet mot motorisert ferdsel kjørte man opp med traktorer og
firehjulstrekkere, etter hvert som det ble flere av dem utviklet det seg til uheldig kjøring. Folk
er vel skyld i det selv, at det ble en reaksjon.
N43 bruker sterkere uttrykk om barmarkskjøringen:
Noen må klare å stoppe ødeleggelsen av gamle ferdselsårer og utvidelsen av disse
ferdselsårene. Disse maskinene noen bruker for å komme seg ut med, er naturødeleggere
av rang. Gamle stier er blitt dype grøfter av kjørespor, og blir det vått og gjørmete i ett spor
kjører latsabbene i et nytt. Bergebydalen må være ett av de verste eksemplene på dette.
Noen ødelegger fellesskapets områder. Dette må Fefo klare å stoppe.
N48 er inne på balansen mellom vern og næringsinteresser, ut i fra at lokalbefolkningens
utmarksbruk bør karakteriseres som næringsbruk, i likhet med reindriftens bruk:
Motorisert ferdsel må ses i sammenheng med høstingen av ressursene. Det er et tveegga
sverd, med tanke på forurensing og naturødeleggelse. Man må kunne sammenligne dette
med en annen produksjon. Reindrifta har en nærmest ubegrenset bruk, det er de avhengige
av, man kan ikke forlange at de skal gå til fots. Verneinteressene er sterke i dag, og når de
settes opp mot lokalbefolkningens behov, står ofte lokalbefolkningen svakt. Hvis vi tenker at
det igjen vil komme tider da man blir avhengig av å høste utmarksressursene, kan retretten
fra det verneregimet som er opprettet bli vanskelig å takle. Det er ikke bare å stryke det, når
det først er vernet. (N48).
Kjørerestriksjonene påvirker mulighetene til å høste ressursene, mange reagerer på at det
stilles krav om dokumentert inntekt på kr. 50.000 fra utmarksnæring for å få dispensasjon til
barmarkskjøring i næringsøyemed:
Nå er det blitt sånn, at hvis du skal opp, så skal du gå, du får ikke bruke kjøretøy. Og når du
snakker om områdene oppe i Jakobselvkroken og det området der de hentet mye bær, så er
det 5-7 timer å gå uten bør, og det sier seg selv at det begrenser hva du kan få med deg. I
tillegg må du bære telt og mat for to dager. Da er det ikke mange liter du kan ta med. Da er
man kommet bort fra den høstingen man hadde tidligere, og det er tusenvis av kilo bær som
råtner hvert år. Det er en politikk som blir lagt til grunn, det gis ikke disp for å drive
bærplukking. Og ikke til fisking heller, eller jakt. Hest er det lov å bruke, men det er ingen
som har hest lenger. Det kan gis disp hvis du kan påvise at du har utmarksressurser som
næring. Da må du ha over 50.000 i inntekt fra det. Å plukke bær til over 50.000, det er en
anselig mengde. Det legges ikke til rette. Det er noen løyper som går nesten opp til
Jakobselvkroken, så det er ikke helt slutt. Men i det området som jeg har brukt mest, i
Kjosken, dit kommer du ikke med kjøretøy. Det er en halvannen time man må gå. (N19).
Flere nevner også at reindriftsutøvere har muligheten til å kjøre fritt, mens andre lokale
brukere er underlagt restriksjoner, men samtidig understrekes det at det ikke bør være fritt
frem for barmarkskjøringa:
Nå er det slik at reindriften blir prioritert i mange sammenhenger, slik burde det ikke være.
Det er også andre som har hevd på bruk av ressursene. Før var det likt for alle. Bruken av
utmarka blir begrenset av reindrifta, de skal bestemme over alt som skal skje i utmarka. Blant
annet i forbindelse med kjøring kommer det til uttrykk. Det er riktig at det skal være
begrensninger på kjøring, alle skal ikke få lov å kjøre over alt, men de som har hytter burde
få kjøre etter de gamle kjøreveiene som har vært i bruk i hundrevis av år. Vi får disp til å
kjøre til hytta, men våre barn får ikke det. (N2).
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N19 er kritisk til reguleringene og mener det kan legges bedre til rette for kjøring på gamle
ferdselsveier, samtidig som forbudet mot kjøring i utmark opprettholdes:
Jeg ser at det må være en regulering av motorferdsel, men den slår skeivt ut. Hvis du har et
sånt område sørpå, ville det vært skogsbilveier man kunne brukt, selv om kjøring i utmark var
forbudt. Her er det ingen skogsbilveier. Man følger de gamle ferdselsveiene, men det er ikke
gjort noe med dem og det ser ikke ut når folk har kjørt der. Når du kommer til en myr så
lages det nye og nye kjørespor ved siden av, til slutt har du kanskje flere hundre meter med
spor. Det er klart at det er stygt. Men hadde man gått inn og sagt at her er det en ferdselsåre,
og rettet på den så folk kunne kjøre på den, så hadde man brukt det ene sporet. Det skal
ikke mye retting til. Jeg tror ikke man har tenkt i de baner, men det må være veien å gå. Det
er mye misnøye med dette. Systemet med disp behandling i kommunene er ikke heldig, nå
er kommunene anmeldt for å være for slepphendt med å gi disp. Det ligner ingenting, men
det er lagt opp til en konflikt når det reguleres med fordommer og politimakt.
Hovedinntrykket fra intervjuene med Nessebyfolk er at mange er opptatt av mulighetene til å
bruke de gamle ferdselsveiene, spesielt til Bergebydalen og Jakobselvkroken, det er mange
eldre som er opptatt av å opprettholde den tradisjonelle bruken av disse områdene, og de
har vanskelig for å komme fram til fots. Samtidig er man avhengig av transport av bær og
innlandsfisk hvis det skal høstes større mengder enn det man kan bære med seg.
Diskusjonen om motorisert ferdsel langt mer nyansert enn det man kan få inntrykk av fra
debatter i media. Det er stor enighet om at kjøringen må begrenses, og spørsmålet gjelder i
større grad hvordan det kan gjøres på en måte som ikke får urimelige konsekvenser for
lokalbefolkningens tradisjonelle høsting av utmarksressurser.

6.10 Om rettsoppfatninger
Av mandatet for utredningen går det fram at: Det er viktig både å fokusere på tidligere tiders
bruk og på dagens bruk, og at de rettsoppfatningene som har gjort – og gjør- seg gjeldene
når det gjelder bruken beskrives. Utvikling av rettsoppfatninger over tid, og hvordan statlige
reguleringer av bruken av grunn og naturressurser har blitt mottatt av den berørte
lokalbefolkningen og av andre brukergrupper inngår også i mandatet. Rettsoppfatninger, og
hvordan de har endret seg over tid er uten tvil den delen av undersøkelsen hvor det har vært
vanskeligst å få fram entydige svar. Spørsmålet er mindre konkret enn beskrivelsen av selve
bruken og mange av informantene har uttrykt at de oppfatter spørsmålet som komplisert og
vanskelig å svare på. I noen tilfeller har folk svart at dette ikke er et spørsmål man har
reflektert over før i senere tid, og at rettighetsbegrepet ikke ble brukt av tidligere
generasjoner når man snakket om bruk av ressurser og utmarksområder. Betydningen av
begrepet rettsoppfatning er heller ikke opplagt eller innforstått for alle. I forbindelse med
beskrivelsen av ulike typer bruk i det ovenstående har vi tatt med en kort drøfting av
rettsoppfatninger knyttet til de ulike ressursene, men det er viktig å presisere at folks
rettsoppfatninger er først og fremst knyttet til bruk av områder, som inneholder flere typer
ressurser. Rettsoppfatningene kan derfor ikke deles opp i “sektorer” som samsvarer de
offentlige forvaltningsregimer og reguleringsmyndigheter, hvor de enkelte ressursene
betraktes som en sektor eller felt i forhold til forvaltning. Rettsoppfatninger som eget tema, er
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tatt opp både i spørreskjemaet og intervjuer, og i det følgende vil vi gjøre rede for
hovedtrekkene i svarene vi har fått inn.

6.10.1

Resultater fra spørreskjemaundersøkelse

I spørreskjemaet har vi forklart begrepet rettsoppfatning som en oppfatning som deles av
flere, for eksempel om det finnes en bindende (uskreven) regel om hvem som har rett til å
bruke et område. I skjemaet ble respondentene bedt om å spesifisere områder, hvem
brukerne har vært, hvem har rett til å bruke dem og om denne retten er bestridt av private
eller offentlige myndigheter. Siste del av spørsmålet, om retten til bruk er bestridt, ble forklart
på følgende måte:
Hensikten med spørsmålet er å få fram om det er strid om retten til et område innen eller
mellom ulike grupper av brukere (for eksempel fastboende, reindriftsutøvere, husdyrholdere
og fritidsbrukere) eller mellom brukerne og forvaltningen/myndighetene. Hvis det er strid om
retten til bruk av området mellom ulike grupper bør du svare ja på: “Er retten til området
bestridt av private?” Hvis myndighetenes forvaltning av grunnen og ressursene er i strid med
lokale rettsoppfatninger og tradisjonell bruk bør du svare ja på: “Er retten til området bestridt
av myndigheter?”
Det ble gitt 10 ulike svaralternativer på henholdsvis spørsmål om hvem bruker/har brukt
området? og hvem har etter din oppfatning retten til området? Svaralternativene var gradert
fra 1: min familie har retten til området, til 10: alle innbyggere i Finnmark har lik rett til
området. For spørsmålet “Hvem bruker/har brukt områdene?” (3.1) var det følgende
svaralternativer:
1. Området brukest hovedsakelig av min familie
2. Området ble tidligere hovedsakelig brukt av min familie, men er nå tilgjengelig
for alle.
3. Området brukes hovedsakelig av folk i min hjembygd
4. Området ble tidligere brukt av folk i bygda, men er nå tilgjengelig for alle
5. Området brukes av folk i bygda og nabobygdene/nabokommunene (forklar
hvilke)
6. Området ble tidligere brukt av folk i bygda og nabobygdene men er nå
tilgjengelig for alle.
7. Området brukes både av folk i bygda og reindriften
8. Området ble tidligere brukt både av folk i bygda, nabobygdene og reindriften
men brukes nå bare av reindriften
9. Området brukes bare av reindriften
10. Området brukes av både lokale og ikke-lokale folk.
N49 har i svar på spørreskjema reagert på utformingen av svaralternativene når det gjelder
rettsoppfatninger, han opplever svaralternativene som ledende, eller uttrykk for en
forutinntatt holdning:
Jeg synes spørsmålene i skjemaet er formet på en meget spesiell måte. Det som går igjen i
setningene er “men er nå tilgjengelig for alle” som et svaralternativ. Det må da bety at
herligheta ikke alltid har vært tilgjengelig for alle. Som da må bety at noen har hevdet
særrett, kanskje så sterk at dem har bortvist andre fra den herligheta. Det er ikke riktig, jeg
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tror ikke du kan finne en her i Nesseby som sier at han har bortvist andre, det tror jeg ikke
har forekommet.
Det har ikke vært vår intensjon å lede svarene inn på et bestemt spor, men vi tar kritikken
alvorlig og innrømmer at spørsmålet kunne vært formulert på en måte som gir
respondentene større frihet til å svare med egne ord.
Av de 45 som svarte på spørreskjemaet, svarte 33 på spørsmålet, med henvisning til ulike
navngitte områder. Noen valgte flere av svaralternativene, som f. Eks. 3/7 eller 4/6/7/10.
Bortsett fra alternativene 8 og 9 ble alle svaralternativene brukt. De mest brukte
svaralternativene var 2 (11 svar) og 6 (9 svar).
Neste ledd i spørsmålet (3.2) var; “Hvem har etter din oppfatning retten til områdene?” ble
innledet med følgende tekst:
Retten til et område betyr her en mer eller mindre eksklusiv bruksrett eller en bruks- og
råderett som kan sammenlignes med eiendomsrett. Denne retten kan vær knyttet til en
enkeltperson, en familie, en eiendom/gård, en bygd eller flere bygder. Retten kan også være
knyttet til en næring (f.eks reindriften). En slik rett kan bygge på tradisjonell bruk/hevd og
uskrevne regler. Den/ de som har eksklusiv bruksrett kan vise bort andre som ikke har denne
retten. Selv om utenforstående ikke blir vist bort, kan den rett likevel være stilletiende godtatt
og tatt hensyn til. Hensikten med spørsmålet er å få svar på om det finnes oppfatninger og
uskrevne regler om (tradisjonelle) rettigheter til grunn og ressurser som ikke kommer til
uttrykk i gjeldende lover og reguleringer.
Her ble det også oppgitt ti svaralternativer:
1. Min familie har retten til området
2. Min familie hadde tidligere retten til området men det er ikke tilfelle i dag
3. Retten til området er knyttet til min families eiendom/gård
4. Alle som bor i bygda har retten til området
5. Alle som bor i bygda hadde tidligere retten til området, men det er ikke tilfelle i dag
6. Alle som bor i bygda og nabobygdene /nabokommunene har retten til området
7. Alle som bor i bygda og reindriftsutøverne har retten til området
8. Alle som bor i bygda, i nabobygdene og reineierne har retten til området
9. Reindriften har retten til området
10. Alle innbyggerne i Finnmark har lik rett til området
I tillegg spørres det om retten til bruk er bestridt, av private eller myndigheter.
Også her er det stor spredning i brukte svaralternativer. Oversikten viser hvilke områder som
er satt opp under hvert av alternativene, informantnummer i parentes.
Svaralternativ 10; alle innbyggerne i Finnmark har lik rett til området:
 Bergeby-Jakobselv (N19), ikke bestridt
 Bunes-Nesseby-Bergebyvann (N36), ikke bestridt
 Bergebyvann, Mattusvann, Øvre Eametoaivi, Jakobselvkroken (N23), bestridt av
myndigheter.
 Kvalnes og Látnjalakávri (N10) ikke bestridt
 Bruksområdene i Nesseby (N10), bestridt av myndigheter
 Nesseby nord (N12), ikke bestridt
 Nyborg, Nieidavárri, Máttavárri, Selešnjarga, Vieranjarga (N17) ikke bestridt
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Selešnjárga (N45) ikke bestridt
Vesterelv (N3) ikke bestridt
Innlandsfiske i kommunen (N29) ikke bestridt.
Nesseby (svaralt.4/6/7/10) (N18) bestridt av myndigheter
Hele kommunen (N37) ikke bestridt

Svaralternativ 9; reindriften har retten til området:
 Uspesifisert (N24), ikke bestridt
Svaralternativ 8: alle som bor i bygda, nabobygdene og reineierne har retten til
området:
 Alle andre områder (bortsett fra Oarddajávri, Ávizzi og Riek´Hánss-láddu) (N38),
bestridt av myndigheter.
 Skidalen-Diergi området (N13) ikke bestridt
 Jakobselvkroken (N6) bestridt av myndigheter
 Savetvuopmi (N45) ikke bestridt
 Bergebydalen og Jakobselvkroken (svaralt. 7/8) (N1) ikke bestridt.
Svaralternativ 7; alle som bor i bygda og reindriftsutøverne har retten til området:
 Stohkkemuorluoppal (N7) bestridt av myndigheter
 Máttavárri området (N30) bestridt av private
 Skoarrojohka, Suovvejávri (N6) ikke bestridt
 Rássejohka, Álljaveadji (N6) ikke bestridt
 Meskelv til Jakobselv (svaralt. 6/7) (N40) bestridt av myndigheter
 Bergebydalen (svaralt. 4/7) (N40) bestridt av myndigheter
Svaralternativ 6; alle som bor i bygda og nabobygdene/nabokommunene har retten til
området:
 Oarddajávri (N38) bestridt av myndigheter
 Kommunens områder (N16) bestridt av private og myndigheter
 Bygdas ressursområde (N21) ikke bestridt
 Mellom Meskelv og Vestre Jakobselv (N30) bestridt av myndigheter
 Avmerkede multemyrer, rypejakt og vedhogst (N29) ikke bestridt
Svaralternativ 5; alle som bor i bygda hadde tidligere retten til området, men det er
ikke tilfelle i dag:
 BalddasvaĎĎa området, Sjåholmen og Angsnes (N44) ikke bestridt
 Bergebyelva (N20) ikke bestridt
Svaralternativ 4; alle som bor i bygda har retten til området:
 Ávizzi og Reak´Hansa láttn (N38) ikke bestridt
 Bergebydalen og omegn (N42) ikke bestridt
 Skávejávri området (N4) ikke bestridt
 Bergebydalen (N39) bestridt av myndigheter
 Guopparjohka, Suoidneguolbba og Geatkegorsa (N40) ikke bestridt
 Ingájeaggi (N40) bestridt av myndigheter
 Ressursområdet for Nesseby (N22) bestridt av myndigheter
 Bigganes (N3) ikke bestridt
148








Ressursområdet Bergebydalen-Oarddajávri (N2) bestridt av myndigheter
Bergebydalen (N30) bestridt av private og myndigheter
Uhcaguollejávri, Laktejávri og Suovvejárvri (N30) ikke bestridt
Sjåholmen (N30) ikke bestridt
Ággejohka (N30) bestridt av myndigheter
Elgjakt i kommunen (N29) ikke bestridt

Svaralternativ 3; retten til området er knyttet til min families eiendom/gård:
 Store Satku, Bergebydalen (N20) ikke bestridt
 NjiĎgu ja Leabierohttu (N45) ikke bestridt
 Guopparjohka Geatkegorsa og Suoidneguolbba (N30) ikke bestridt
Svaralternativ 2; min familie hadde tidligere retten til området, men det er ikke tilfelle i
dag:
 Reikejohka (N41), bestridt av myndigheter
 Johkageahči og Nedre Rássejohka (N44) ikke bestridt
 Alleveidalen og Øvre Rasjokdalen (N27) ikke bestridt
 Bergebyelvens munning (N30) bestridt av myndigheter
 Johkageahči (N30) ikke bestridt
 Elijasjohka, Roskkujeaggi (N6) ikke bestridt.
Svaralternativ 1; min familie har retten til området:
 Område ved Suolojávri, småvann i området og områder sør for Loahkejeaggi (N11)
ikke bestridt (familehytte).
 Lausklubben (N7) bestridt av myndigheter (fratatt 4 lakseplasser de siste 30 år).
 Bárdnajávri (N13) bestridt av private og myndigheter
 Sauebeite fra Meskelv øst til Rássjohka-Suki-Seidafjellet i vest, Rovejohka i sør til
Máttevárri i nord (N29) (kommentar: husdyrholdere) ikke bestridt.
I ettertid ser vi at mange har hatt vanskeligheter med å forholde seg til de ulike alternativene,
og har enten latt være å svare, eller krysset av på flere alternativer. Det er ikke gitt at alle
som svarte på spørsmålet har den samme forståelsen av begreper som “retten til området”
og “bestridt”. Vi har også fått kommentarer til at spørsmålet er for komplisert og at
svaralternativene kan virke ledende. Det kan derfor være grunn til å ta noen forbehold om
resultatet. Det som umiddelbart kan leses ut av svarene er at det er få (4) som hevder en
familierelatert rett til områder i dag, noe flere (5) svarer at familien har tidligere hatt rett til
navngitte områder, og tre personer nevner områderettigheter som er knyttet til en
eiendom/gård. Det er 10 (11) personer som velger alternativ 10, lik rett for alle i Finnmark, og
flere av dem skriver at dette gjelder har vist til hele kommunen eller store deler av den. Det
er også 10 personer som har valgt alternativ 4, alle som bor i bygda har rett, 5-6 av disse
svarene gjelder hele eller deler av Bergebydalen. Av de 5 som har brukt alternativ 5, alle
som bor i bygda og nabobygdene/nabokommunene har rett, er det 4 som inkluderer store
deler av kommunen. Det er vanskelig å trekke bastante konklusjoner ut i fra disse svarene,
men mange av dem som svarte på skjemaet fikk anledning til å gi utfyllende svar i intervjuer.
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6.10.2

“Kollisjoner” tydeliggjør rettsoppfatninger

Erfaringene fra intervjuene er at mange av informantene opplever det som vanskelig å svare
entydig på spørsmål om rettsoppfatninger. I intervjuer kommer dette ofte til uttrykk. Noen har
svart at rettighetsbegrepet ikke inngikk naturlig i måten man snakket om utmarkshøsting i
tidligere tider. Å hevde eksklusive rettigheter i utmarka ble ikke oppfattet som en relevant
problemstilling. Tønnesen (1972:169) sier at dannelsen av en rettsoppfatning forutsetter
muligheter for kollisjon, og at i relasjonen til staten har det ikke alltid vært klart om
bygdebefolkningen i Finnmark hadde med lovgiveren staten eller grunneieren staten å gjøre.
Bruken av utmarka ble regulert, til dels av statlige ordninger og til dels av uskrevne regler om
god atferd og naboskap. Utsagn om rettsoppfatninger fremkommer ofte i intervjuene som et
motsvar eller reaksjon på slike kollisjoner, vanligvis enten med statlig forvaltning eller
reindriftsnæringen. Et eksempel er N44s fortelling om hvordan folk i Nesseby reagerte på
forslag om fredning av Sjåholmen:
Det var en sak om Sjåholmen, det var for 10 – 15 år siden. De hadde funnet ut at gåsa,
visstnok dverggåsa, brukte holmen til mellomlanding og at de ville frede holmen. Det var
Fylkesmannen. De arrangerte et folkemøte om saken. Da sa jeg til Steinar Schancke som
jobbet med slike ting hos Fylkesmannen at det der ville bli bare tull, at de ikke ville nå fram.
På folkemøtet kom det så mange at det ikke var sitteplasser igjen. Det var lokalbefolkningen
fra Karlebotn og innover her. Folk protesterte så mye mot fredningsplanene at
Fylkesmannens folk knapt kom til orde. Der kan vi snakke om hevd. Det var et eksempel på
hva folk mente var vårt. Her var det tydelig at det ble spontant organisert en protest.
Sjåholmen var helligdom for folk og Nessebyfolk tenker at det er vår eiendom selv om det
formelt tilhører Finnmarkseiendommen. Det er allemannseie og tilhører Nessebyfolk.
N48 (intervju) er inne på det samme; det er i møte med nye begrensninger at oppfatninger
om hevd og rettigheter kommer til uttrykk:
Der hvor tilgangen er grei bruker man de områdene man er vant til å bruke, men når
tilgangen begrenses, slik som i forbindelse med opprettelsen av nasjonalparken på
Varangerhalvøya, så kommer spørsmålet om hevd og rettigheter fram. Det er også
kommunal forvaltning av bruk av kjøreveier, også på Vadsøsiden får man ikke bruke
kjøreveiene like fritt som tidligere. Da føler folk i Nesseby at man må bruke hevden sin,
påberope seg hevd.
I flere av intervjuene kommer utsagn om rettsoppfatning som en kommentar til krav som er
sendt inn til Finnmarkskommisjonen, som her hos sauebonde N19:
Jeg har hørt om kravene fra reindriften og fra Nesseby bygdelag. Jeg er eneste sauebonden
på denne strekninga, og området fra Hammerneselva og til kommunegrensa ser jeg på som
mitt område, der jeg tilnærma fordre at jeg har særrettigheter. Det er selvfølgelig
kontroversielt, det er nok ikke mange som vil gi meg særrettigheter der, men det er i alle fall
ikke andre som gjør noe i det området. Det er mange som bruker området, men de bare
kjører.
Krav om bruksrett fra bygdelag kan også oppfattes som en reaksjon på reindriftens krav, slik
det her kommenteres av N21:
Det er vel noen bygdelag i Nesseby som også krever bruksrett. Det er vel mer for å gardere
seg i forhold til, kanskje reindrift og de kravene der. Men det er jo den retten som vi nærmest
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allerede har i dag. Jeg tror ikke egentlig vi får noe videre enn det. Jeg ser ikke for meg at
noen bygdelag skal begynne å forvalte jakt og fiske og sånt her i kommunen. Jeg tror ikke
det er en idé som er noe særlig rotfestet noen steder.
Nei, hvis de her som krever eiendomsrett vinner fram, det tror jeg ikke blir akseptert. For det
strider imot rettsoppfatninga rett og slett.

6.10.3

Tilhørighet og rett

Spørsmålet om hva som skal til for at det oppstår en bruksrett til et område blir diskutert i
flere av intervjuene, for eksempel om en familie må ha brukt området i flere generasjoner
eller et bestemt antall år for å opparbeide bruksrett, eller om bosted gir grunnlag for
bruksrett. Hvorvidt bortflyttede personer fortsatt har samme bruksrett som da de bodde i
området, og om etterkommere som aldri har bodd der arver en bruksrett er også aktuelle
problemstillinger. N42 (intervju) drøfter her oppfatninger om grunnlaget for bruksrett til
utmark i Nesseby:
Slik jeg tenker så er det jo Nessebyfolk sitt område, uten at man skal ekskludere andre. Det
er vår utmark. Jeg føler det sånn at bygda har mer rett til utmarka her enn andre, jeg tror det
er ganske gjengs. Jeg tror ikke dette ble reflektert noe særlig over før Finnmarkseiendommen og Finnmarkskommisjonen kom. Noen sier at med Finnmarkseiendommen så
er det endelig blitt vårt, men jeg vet ikke om det vil bli slik. Jeg har egentlig ikke så sterke
synspunkter på den formelle eiendomsretten, bare den er underlagt et demokratisk organ og
ikke er privat på noen måte. Og området må selvsagt forvaltes ordentlig slik at vi får brukt det
på skikkelig vis. Men jeg har en sterk følelse av at utmarka hører til bygda… Prøver man å
privatisere utmarka, dvs. dele ut eksklusiv eiendomsrett til områder man tidligere har brukt
mer eller mindre fritt, vil det bli opprør…
…Min subjektive oppfatning om det er at alders tids bruk skal legges til grunn.
Gjennomgående bruk. De som har bedrevet slik kontinuerlig bruk de har rett til å bruke
området. Hvis noen for en generasjon siden har sluttet å bruke og flyttet bort, så skal de ikke
kunne komme og forlange noen eksklusiv rett. Denne retten er ikke knyttet til enkeltindivider,
men det er en kollektivt opparbeidet rett på grunn av alders tids bruk. Det har med saken å
gjøre at der det for eksempel har vært utmarksslåtter og at de har hatt hytte der, da kan den
enkelte ha rett, men det er unntaket. Denne retten trenger ikke å ha vært slått fast i skjøter
og dokumenter.
Andre vektlegger bosted som forutsetning for bruksrett, N17 ser tilgangen til utmarka som et
viktig fellesgode for alle som bor i området:
Som beboer har jeg samme rett som de som har bodd her i flere generasjoner. I Finnmark er
vi opptatt av å få folk til å bosette seg her, da skal man ha noe igjen for det. Hvis man
stenger tilgangen til utmarka blir det ikke så mange igjen her. Det skal være for alle, men
ikke slik at de som bor her blir skviset ut. Det gjelder alle i hele kommunen. Det som er
skrekken er at vi blir overtatt av tyskere i bobiler/ EU-boere som kommer hit.
N35 (intervju) er også av den oppfatning at innflyttere må stille likt med de innfødte når det
gjelder retten til å bruke utmarka, men hun mener holdningen til dette kan ha vært
annerledes hos den forrige generasjon:
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Hvis det kommer noen inn utenifra og flytter hit, mener jeg de har samme rettigheter. Om det
er en vanlig oppfatning, det vet jeg ikke. Om mine foreldre også tenkte på det viset, det må
jeg si, det vet jeg ikke. I hvert fall vet jeg at moren min var veldig nøye på det der at det helst
ikke skulle komme noen andre på hennes områder. Det var mot naboer og alt. Det var noen
sånne familieområder i utmarka.
Lokale normer og uskrevene regler som det forventes at folk skal kjenne til og respektere
kan også karakteriseres som rettsoppfatninger, selv om de sjelden fremmes eksplisitt over
for domstoler eller i andre rettslige sammenhenger. N44 forklarer at innflyttere har samme
rett som de innfødte, men det forutsetter at de retter seg etter lokale normer om riktig atferd.
Hvis ikke kan de bli møtt med sanksjoner i lokalsamfunnet :
At man har rett går på hevd. Det er våre områder, det er der vi har holdt til. Det er tilhold til
stedet i generasjoner. Selv om du ikke direkte eier så hører det til deg. Hvis man sokner til et
eller annet, så hører det på en måte til deg. Det blir som med Skjåholmen. Når det kom nye
folk til bygda så ble det godtatt at de også kunne bruke. Man godtar fremmede dersom de
tilpasser seg til stedet og det som har vært. Det var et eksempel her med en ny fisker som
kom og ikke brydde seg om spillereglene. Han ble frosset ut og flyttet fra stedet. Det gikk på
slike ting som at han tok seg til rette, hvordan han fortøyde båten, arbeidet på kaia og
lignende som ikke var i tråd med slik det vanligvis ble gjort. Det er samholdet som spiller inn
og da må man gjøre slik folk er enige om og som har vært. Hvis ikke blir det utfrysing, man
slutter å hilse og snakke med folk. Man må vise respekt og toleranse for hverandre.
Det var også en episode med et jaktlag som ikke hadde ryddet opp etter seg og lagt igjen
etterlatenskaper i utmarka etter at jakta var over. Det oppdaget bygdefolk og de godtok ikke
det. Det endte med at de måtte komme tilbake og rydde opp og siden har de ikke vært veldig
velkomne her.
N22 er inne på hvordan bruksretten til familieområder ble regulert av lokale normer som folk
var inneforstått med, men sjelden ble uttalt direkte. Bruksretten ble omfordelt når en familie
sluttet å bruke et område, men den som ville overta måtte spørre den forrige brukeren:
Det var nesten ikke konflikter om utmarksbruken, det kunne være uenighet om enkelte ting,
men det roer seg som regel. Men hvis det er slik at en familie har brukt et område bestandig,
hvert eneste år, og så kommer det plutselig en ny familie og overtar området, da blir det
bråk. Men folk gjorde ikke det, de visste at da ble det ufred. Men det var ikke noen
nedskrevne regler om at ”du har rett til å være der”, folk seg i mellom aksepterte det når en
familie hadde holdt til i et område hele tiden. Vi presser oss ikke inn der. Men hvis det ble
slutt på bruken kunne andre komme inn. Jeg kan huske at en nabo kom og spurte min far,
”bruker du det der mer?” og da var det jo greit, når han ikke lenger brukte det, så var det i
orden at andre overtok.
N21 mener også at det ikke oppfattes slik at det gjøres forskjell på innflyttere og innfødte.
Han peker også på at ulikt det som er vanlig lenger sør i landet, er retten til utmarka ikke
knyttet til de enkelte gårder:
Bygdefolk har jo brukt området i alle tider. Det er jo ikke noen andre som egentlig har brukt,
bygdefolket skal ikke fortrenges fra sine egne områder. Jeg tror ikke man skiller så mye
mellom når tid du kom til kommunen. Det tror jeg neppe. Jeg opplever ikke en sånn
oppfatning, men jeg opplever det som at folk som bor her dem kan bruke. Det har aldri vært
gårder her som har hatt egen rett til utmark.
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6.10.4

Har rettsoppfatningene endret seg?

N35 (sitat ovenfor) er inne på at forrige generasjon var mer opptatt av å sørge for at andre
ikke tok seg til rette på familiens bruksområde, i dag har ikke utmarksressursene like stor
betydning for familienes økonomi og folk er ikke like opptatt av dette. Flere av de intervjuede
er inne på at bruken i dag er mer å regne som rekreasjonsbruk og at folk er mindre opptatt
av å forsvare bruksrett. Likevel er det en bevissthet om hvilke normer som gjelder om
bruken:
Til en viss grad kan andre også komme og bruke området bare det skjer slik bygdefolk er
vant til og det ikke skjer noe galt, ellers blir det reagert. For eksempel var det snakk om
oppdrett ved Klubbvik, det er bygdefolk i mot. Man vil ha området slik det har vært. Men jeg
tror ikke at folk tenker at det er bygdefolket sitt, at de eier det. Før når det var mer bruk for
nærområdene til ved, torv og bær og slikt, så tenkte nok folk at det var mer deres. I dag når
det som skjer alt er bare hobby er det annerledes. Men samtidig har jo folk også sine
rettigheter i dag. (N44)
N42 er inne på hvordan lettere tilgjengelighet med motorisert ferdsel har endret bruk og
rettsoppfatninger i forhold til utmark:
Om det har vært endringer i synet fra tidligere tider til i dag så er det kanskje i forbindelse
med hyttebygging og slike ting. Før bare bygde man. Det er jo blitt mer regulert i den senere
tid, men jeg tror det er de færreste som mener at det skal være fritt i dag. Det samme med
motorferdsel. Her er jo scooterløyper og barmarksløyper, men folk har dessverre et
avslappet forhold til det å følge løypene.
Tidligere så tror jeg nok at bruken av utmarka var i tråd med de lokale rettsoppfatningene.
Trykket og slitasjen var ikke så stor. I dag er jeg mer usikker, for eksempel med hensyn til
motorferdsel. Jeg er tilhenger av strenge restriksjoner, men jeg vet det er mange som er
uenig i det. Det er ny teknologi som har aktualisert slike ting. Tilgjengeligheten til utmarka er
nå så mye lettere. Etter at scooteren kom har det kanskje blitt større forskjell mellom praksis
og rettsoppfatning.

6.10.5

Bruksrett - fortrinnsrett; på bygdenivå eller kommunenivå?

De intervjuede har litt ulike synspunkter på hvordan lokalbefolkningens rett til utmarka skal
defineres, men gjennomgående er folk svært tilbakeholdne med tanke på å hevde en
eksklusiv (eiendoms-) rett til utmarksområder. Retten defineres som en bruksrett:
Det er jo bruksrett. Det kan ikke være eiendomsrett for det har sterke juridiske bindinger. Det
er ikke noen sterk bruksrett heller. Man går ikke løs på folk. Hadde det vært sånn sterk rett,
altså, eiendomsrett så kunne jo bygdelagene eller de som har disse områdene sagt at ”vi er
her og dere har ingenting her å gjøre”, - (for eksempel) i Bergebyvannet for å fiske der, men
sånn er det ikke (N4).
Hvordan vil du beskrive den tradisjonelle rettsoppfatningen som folk har til utmarka her?
Våres rett. Det er vi som eier det, liksom. Det er jo bruksrett. Jeg kan jo ikke si at man eier
det sånn sett. Men man har rett til å bruke det (N35).
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Samtidig som det understrekes at etablert bruk gir en rett som bør respekteres, synes det å
hevde en eksklusiv rett, som ekskluderer alle andre, å stride mot folks rettsfølelse. Det
kommer for eksempel til uttrykk i intervju med N11:
Jeg syns det er litt drøyt å stille krav om hevdvunne rettigheter overfor Finnmarkskommisjonen, det er ikke snakk om at vi vil utestenge andre. Men vi føler en sterk tilhørighet
til området og ønsker å ta vare på det. Jeg syns det er positivt at etterkommerne som er
flyttet bort ønsker å fortsette å bruke området, de bør ha samme rett som de som fortsatt bor
her.
På spørsmål om hvordan de lokale oppfatningene om bruksrett kan konkretiseres i regelverk
og forvaltning, er det mange som snakker om en form for fortrinnsrett for lokalbefolkningen,
men hvordan en slik fortrinnsrett skal praktiseres, og om den skal gjelde på bygdenivå,
kommunenivå eller for hele Finnmark, er det ulike oppfatninger om. N12 argumenterer for at
rettighetene må være like for alle i Finnmark, men mener kommunene likevel bør ha større
innflytelse på forvaltningen:
Det blir for snevert å si at rettighetene bare er knytta til bygda, sånn som jeg oppfatter det i
dag så gjelder retten alle innbyggerne i Finnmark, det bør ikke gjøres sånn at man setter
bygdene opp i mot hverandre. Det er min oppfatning av dette. Jeg har ikke hørt at det er
ulike oppfatninger om dette i bygda. Før var man mer avhengig av hverandre for å klare seg,
man hadde ikke slike konflikter om bruken. Folk fra Vestre Jakobselv har høstet av de
samme områdene, og folk fra Nesseby har også gått over Jakobselva, i min tid har jeg ikke
hørt at det har ført til kiving om ressursene. Kommunegrensen har ikke vært en grense for
høsting. Jeg har aldri hørt om at man har operert med klare grenser mellom bygdene, og det
håper jeg at det aldri blir, (jeg håper) at det får bli som det har vært og at vi får leve i fred og
fordragelighet.
Jeg kan være enig i at det bør være større grad av lokal forvaltning, men ikke på lavere nivå
enn kommunenivå. Ellers er jeg redd for at det blir kaos. Hver bygd bør ikke ha fortrinn, men
hver kommune, kommunens innbyggere bør gå foran utenbygds folk, ikke så detaljert at man
skal begynne å dele kommunen. Hvordan man skal utdype det vet jeg ikke. Alle i kommunen
bør ha lik bruksrett. Jeg tror ikke man har hatt en oppfatning om at folk i kommunen hadde
ulike rettigheter til områdene.
N3 ser det som positivt om bygdelagene fikk større innflytelse på forvaltningen, men peker
på at bygdelagene ofte ikke har kapasitet til å opptre som et forvaltningsnivå:
Det er et vanskelig spørsmål hvordan områdene skal forvaltes for framtiden, om man tenkte
seg at bygdelagene fikk mer å si i forvaltningen kan det være positivt, men et lite bygdelag
som her i Karlebotn har ikke kapasitet til å gjøre særlig mye. Man kan ikke forlange all
verden av et bygdelag.
N16 er her inne på samme type argumentasjon som N12, at kommunens innbyggere bør ha
en form for fortrinnsrett, uten å utelukke andre finnmarkinger:
Jeg synes alle i Finnmark burde ha tilgang til ressursene, men kommunens folk bør ha
fortrinnsrett. Synes ikke at forvaltningen skal ned på bygdelagsnivå, da blir det fort konflikter.
Fortrinnsretten bør være knyttet til kommunen……Eiendomsrett høres drastisk ut, man kan
snakke om en fortrinnsmessig bruksrett. Hva med nord- og sørsida: Har folk på sørsiden rett
til å ha sauer på beite i nord? Både de som har dyr og de som ikke har dyr har rett til utmark,
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man kan ikke stenge noen fra fylket ute, bør heller bruke 60% - 40% nøkkelen. Når du bor
her, og er interessert i å bruke naturen på en ordentlig og fornuftig måte, må du ha rett til det
uavhengig av hvor lenge du har bodd her. Jeg syns ikke at de med dyr skal ha større rett enn
oss andre, bruksretten bør man ha uansett. De som har sau og rein har nok rettigheter, jeg
syns de krever mer enn vi andre. Reinbeitedistriktet har gjort krav på eiendomsrett, hvis de
får det blir det splid, reineierne skaper allerede irritasjon hos andre med sine krav.
Saueeierne bør heller ikke ha annet enn bruksrett.
Jeg har ikke tenkt over hva som bør være det viktigste kriteriet for avklaring av rettigheter,
jeg håper Finnmarkskommisjonen ser på hvordan folk bruker områdene. Vi bruker ikke
områdene på samme måte i dag som man gjorde før. Jeg syns ingen skal ha annet enn
bruksrett. Selv om ingen skal stenges ute bør kommunens folk ha fortrinnsrett, en bruksrett i
egen kommune som andre ikke har. Når det gjelder utlendinger må Fefo gjerne innføre 5 km
grensen igjen for EØS borgere, de som bor i Finnmark må ha førsterett.
Kommunal forvaltning av ressursene er en stor fordel, kommunen har lokalkunnskap, de som
har jobbet der i 40 år begynner å få kunnskap. Lokalbefolkningen ser bedre hvordan lokale
ressurser bør høstes på en bærekraftig måte, for eksempel rypejakt og elgjakt.
N18 uttaler også at retten bør være lik for alle finnmarkinger, uavhengig av botid:
Grunnlaget for retten må være at vi bor her, betaler skatt her. Alle finnmarkinger skal ha
samme rett, uansett botid, og hvor i fylket de bor. De som kommer hit og skaffer seg arbeid
og bosetter seg skal ha samme rett som alle andre, de skal ikke trenge å opparbeide seg
rett. Jeg tror ikke folk fra Alta vil kjøre hit for å plukke bær, de har nok i sitt nærområde.
N2 nevner at bortflyttede personer ikke bør miste retten til å komme til bake for å jakte, hvis
lokalbefolkningen skulle få førsteretten til jakta:
Bygdefolket burde ha førsterett til utmarksområdene, eller retten til å ferdes og høste bær og
andre ting. Jeg mener ikke at folk utenom bygda ikke skal ha rettigheter, adgangen bør være
fri for alle, selvfølgelig. Når det gjelder jakt, så bør de som har bodd på stedet, og har reist ut
burde ha like rettigheter som bygdebefolkningen, i de samme områdene. Det vil si hvis loven
blir slik at de som bor på stedet får førsteretten til jakt. Når det gjelder fiske i vannene, er det
vanskelig å lage regler som diskriminerer ut i fra bosted. Men det må være restriksjoner som
hindrer rovfiske i vann og elver.
Som N16 er inne på i et sitat over, er det en bekymring knyttet til at områdene er blitt for lett
tilgjengelige, tidligere regel som begrenset utlendingers adgang til fiske (inntil 5 km fra vei) er
nå avskaffet, og sportsfiskere fra Finland har tatt i bruk større områder. N10 uttaler om dette:
Det jeg ikke liker er at de nå har sluppet finlenderne inn. Det var bra at de før hadde den
femkilometersregelen. Nå drar de lenger inn og forsøpler. Det var et eksempel at de hadde
ligget på en leirplass i en uke og de hadde etterlatt masse søppel der.

6.10.6

Avslutning

Gjennomgangen av rettsoppfatninger knyttet til utmarksbruk i Nesseby kommune, viser noen
tendenser som synes å være gjennomgående, selv om det er nødvendig å ta forbehold om
at utvalget av personer som har uttalt seg i spørreskjemaer og intervjuer er begrenset.
Rettsoppfatningene uttrykkes både i forhold til hvordan normer om riktig atferd i utmarka blir
oppfattet og sanksjonert lokalt, og i måten det argumenteres utad med tanke på hvordan
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lokalbefolkningens rett til ressurser og områder defineres, eller burde defineres. Rettstilstand
og rettspraksis i forhold til statsgrunn/Fefo-grunn i Finnmark har på den ene siden påvirket
rettsoppfatningene over flere generasjoner, men på den andre siden finnes det
brukstradisjoner og normer om utmarksbruken som er til dels uavhengige av norsk lov, og
kan karakteriseres som en tradisjonell lokal ressursforvaltning. Generelt kan man si at den
fastboende befolkning i Nesseby kommune er svært skeptisk til at utmark som til nå har vært
betraktet som et felles ressursområde skal kunne privatiseres ved at noen brukere påberoper
seg hevd og alders tids bruk. Det til tross for at tradisjonen har vært at ulike familier etablerte
seg som brukere i bestemte områder og man forventet at dette skulle respekteres av andre.
Lokalbefolkningen har i praksis hatt en slags fortrinnsrett til utmarksområdene i kommunen
gjennom lokalkunnskap, sanksjonering av lokale normer og at områdene er til dels vanskelig
tilgjengelige. I dag begrenses adgangen til utmarksområdene i stor grad gjennom
begrensninger på motorisert ferdsel, mens det er relativt få formelle begrensninger i ikkelokale personers bruk, selv om det gjelder ulike regler for ulike ressurser. Synspunkter på en
eventuell framtidig forvaltning av utmarksområdene, som kommer frem i intervjuene, går i
hovedsak ut på å finne måter å formalisere og bevare den faktiske rettstilstanden for
lokalbefolkningens bruk av områdene.

6.11 Kart – Bruk av områder og ressurser i Unjárgga
gielda/Nesseby kommune
Herunder følger kart som viser kartfestede informantopplysninger vedrørende bruk av
områder og ressurser i Unjárgga gielda/Nesseby kommune (jf. vedlegg 5b). Unntaket er kart
for reindriftens bruk av områder og ressurser i kommunen som er behandlet i kapittel 5.
Kartmaterialet følger tematikken i spørreundersøkelsen (jf. vedlegg 2a og 2b).
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Oversikt over all kartfestet bruk av områder og ressurser

Figur 25: Kart over stedfestede informantopplysninger vedrørende bruk av områder og
ressurser i Unjárgga gielda/Nesseby kommune. Kartet er utelukkende basert på innkomne svar
på spørreskjema og kan ikke brukes som en fullstendig oversikt over bruk av områder og
ressurser
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Husdyrhold

Figur 26: Utmarksslåtter og beiteområder for storfe, sau og hest i Unjárgga gielda/Nesseby
kommune. Kartet viser kun stedfestede informantopplysninger vedrørende slåtter og
beiteområder.
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Fiske

Figur 27: Bruk av fiskevann, vassdrag og lakseplasser i sjø i Unjárgga gielda/Nesseby
kommune, basert på stedfestede informantopplysninger i spørreundersøkelsen.
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Jakt og fangst

Figur 28: Bruk av jakt- og fangstområder i Unjárgga gielda/Nesseby kommune, slik de er
avmerket i svar på spørreundersøkelesen.
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Hogst, brensel og byggematerialer

Figur 29: Områder hvor det er tatt ut ved og torv i Unjárgga gielda/Nesseby kommune. Kartet
viser kun stedfestede informantopplysninger vedrørende vedhogst og torvuttak.
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Annen høsting

Figur 30: Bruksområder for sennagress, bær, ris, egg og dun slik de er avmerket i svar på
spørreundersøkelsen.
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Bygninger, boplasser og veier

Figur 31: Gammer, sommerboplasser, setre og andre former for bygninger og anlegg. Kartet
viser kun stedfestede informantopplysninger.
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Gammer og gammetufter sett i sammenheng med utmarksslåtter

Figur 32: Kartfestete informantopplysninger vedrørende utmarkslåtter og gammer i Unjárgga
gielda/ Nesseby kommune. På nordsiden av fjorden kan man tydelig se et sammenfall mellom
slåtteområder og gammetufter.
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Uttak av ved og varighet av hogsten

Figur 33: Kartfestede informant-opplysninger vedrørende vedhogst i Unjárgga gielda/Nesseby
kommune. Kartet viser også oppgitt varighet av hogsten.
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Gammer og gammetufter sett i sammenheng med områder hvor det er drevet
snarefangst

Figur 34: Gammer, gammetufter og bruksområder for snarefangst, slik de er avmerket i svar på
spørreundersøkelsen
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