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MELDINGOM MULIG(E) RETI1GHET(ER)
Finnmarkskommisjonen skal etter finnmarksloven § 29, jf § 5 tredje ledd kartlegge
hvilke bruks- og eierrettigheter befollosingen i Finnmark har opparbeidet med
grunnlag i langvarig bruk av unnarka ifriket. Kommisjonens kartlegging er begrenset
til den grunnen som Finnmarkseiendommen overtokfin Straskog 1.juli 2006, og
omfatter dermed ikke privat bruk som er fradelt for denne datoen.
Skemaet er veiledende. Det stilles ingen formkrav iforbindelse med å gjøre
kommisjonen kent med mulige rettigheter som er opparbeidet på
Finnmarkseiendommens grunn. Mulige rettighetshavere anmodes imidlerrid om å
bruke skjemaet. eller på annen måte sende inn informasjon som skemaer etterspor.

I. Opplysninger om rettighetshaver

Navn/organisasjon/sammenslutning:
Tana o Ome Wølaksefiskefomnin
Postadresse:
Gardak
Tana, Berlevåg, Båtsfjord, Vardø, Vadsø, Nesseby, Gamvik, Lebesby, Nordkapp og
Porsanger
Telefon:
906 83976
E-post:
b'arne..ohansen tbdin st.no

2. Angivelse av det geogratiske området meldingen gjelder

Felt/kommune: Felt 6, Båtsfjord og Berlevåg
Nærmere angivelse av området:
Kyst og Fjorder Der sjolaksefiske har foregått og har tilknytning til sjølasefiske.

Kart vedlagt (sett kryss):
la
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Sjølaksefiskerne har med sikkerhet foregått siden begynnelsen av 1800 tallet. Dette er
fra min Bestefar som var født i 1891 i Gulgofjord. Han kunne fortelle at faren og
bestefaren min, Johan Nikolaisen drev med laksefiske allerede i begynnelsen av 1800
tallet. Johan Nikolaisen fisket laks til midt på 60 tallet. Min far Hendrik Johansen
født.28.6.1914. begynte han som laksefisker før 1930 og han fisket frem til 1981. Jeg
Bjarne l-lendrik Johansen begynte som fisker i 1965 med min far Hendrik Joakim oø
min første lakseplass hadde jeg i 1968 og fortsatt laks som en del av min næring som
fisker. Laksefiske var der folket hentet hovet inntekten i frordene og på kysten av de
som satset på sjølaksefiske. Men etter den kraftige reduksjonen i fiske tider har det
blitt borte fiskere og de som er igjen har hatt lite inntekt av sjølaksefiske. Dette har
medført til at en hel kultur har blitt skadelidende og er i fare for å dø ut.
Dette er som vi føler en fortsatt fornorskning som pågår, men nå er det kulturen som
blir frernet av forvaltre som har kommet fra andre områder i landet også folk som er
innvandre til Norge, og har topp stillinger i forvaltningen. Disse må være folk som
ikke har brydd seg eller ikke ønsket å viderefore sin kultur og er kultur løse og nå
prøver disse å gjøre sjesamer og andre folk i Landet kultur løse. Dette er noe vi ikke
kan akseptere lengre.
Det som viser utviklingen når det gjelder forvaltningen er at fangst å trykke er flyttet

fra sjø til dv, når det gjelder laksefiske. Alt legges til rette for sportsfiskere og dette er
en utvikling som ikke laksebestanden kan tåle. Den tiden da det ikke var sportsfiskere
som fisket mest, men sjølaksefiskere som tisket var det aldri snakk om at
laksebestandene var truet. Men det var naturlige svingninger slik at det ene året var
ikke likt det andre året med laks innsig. Det kunne også være år med lite laks innsig
det var som ble fortalt da at åta sild og lodde også sil bestanden var svak.
I nyere tid har nokk utviklingen innen fiske sild, lodde blitt så overdimisjonert at det
kan være en trussel for maten til laks og andre fiskeslag. Når det snakkes om
overdimmisjonert snakkes det om store havgående båter med enorme store og djupe
nøtter hvor det fiskes langt fra land og disse fiskeriene tar også laks og lakseyngel.
Dette kan samelines med det som har foregått i forvaltningen i småvilt jakta (RYPE)
Etter at dette ble stor innrykk av turister og jakt tiden ble forfremmet til fordel for folk
fra andre deler av landet med store mengder hunder som støvsuger fjell, kratt og skog
for rype kyllinger tidlig på høsten, og nå er rypa truet for utrydding. Dette er også
utviklingen i laksefiske hvor alt er tilrettelagt for turister i elver også fiske i den tiden
laksen skal gyte. August måneden skulle det ikke vært lov å tiske i lakseelver.
Trollfjorden, Gulgofjorden. På samisk Vuodavuotna
Gulgofjordelven Har vært en elv som er brukt til å fiske mat fisk spesielt husker jag
fra barndommen at alle gikk sammen om å fiske med garn (kastenot). Dette skjedde
før eller under slåtte tiden for fersk fisk til slåtte arbeidere.
Elva er også brukt til å fløte ved til brensel og gjerdstøvr.
Det ble også brukt Torv til brensel
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Se for øvrig Vedlagt skriv.

Vedlegg I
Vedlegg 2.
Vedlegg 3.

Kravet er i vedlagt skriv..
5. stek utskrift av kart over området og ledige lakseplasser.
tabell over lakseplasser i bruk fra 1994 til 2013.

Det var i 1975 over 3200 plasser men i 1981 ble det fternet 1975 plassen etter pålegg
fra Miljøverndepartementet. I 1981 var tallet 1600 og i 1982 var tallet 1268 utviste
lakseplasser.
Kilde: A Rikstad og A ørjebu av1982
Og i 2013 var det knapt 758 plasser hvor ca 200 var i fiske mer en 2 uker.
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Angivelse av type rettighet

Her kan det angis hva slags type rettighet som anses ervervet med grunnlag i den
utovde bruken ruksrett eller eiendomsrett, individuell eller kollektiv rett .

Dokumentasjon

Dersom det foreligger skriftlig dokumentasjon i saken, bes det om at dette vedlegges
meldingen eller sendes Finnmarkskommisjonen. Annen dokumentasjon som har
betydning for saken beskrives nærmere.
Eventuelle vitner som kan underbygge kravet må beskrives ved navn og
kontaktinformasjon.

Vedlegg(Kryss av)

jal

Vedleggsoversikt

Oversikt over muntlig dokumentasjon

7. Underskrift
Navn: Bjarne H Johansen
20 februar 2014
Underskrift:
Bjarne 1-1Johansen

Meldingen inkl, alle vedlegg sendes pr.
post til:
Finnmarkskommisjonen
Postboks 24
9846 TANA
Eller pr. e-post til:
finnmarkskommisjonengdomstol.no
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