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Vil bruke helikopter 
for å sjekke jaktfalk
UiT Norges arktiske univer-
sitet søker om å få bruke 
helikopter i sitt arbeid med 
å kartlegge og overvåke 
jaktfalk. UiT får årlig midler 
fra Miljødirektoratet for å 
gjennomføre en kartlegging 
og overvåkning av jaktfalk 
på Varangerhalvøya. Dette 
inngår som en del av COAT – 
klima økologisk observasjons-
system for arktisk tundra.

– I 2017 resulterte kart-
leggingen i at antall kjente 
lokaliteter økte fra seks til 
28. Kartleggingen ble fullført 
i 2018, noe som førte til 
ytterligere nye lokaliteter som 
er meldt inn til Miljødirekto-
ratet. I tillegg startet vi med 
overvåkning av et utvalg av 
hekkelokaliteter for jaktfalk i 
og utenfor Varangerhalvøya 
nasjonalpark. Arbeidet i april 
gjøres med sneskuter, men 
for inventering i juni er vi 
avhengige av helikopter for å 
få jobben gjort.

Det planlegges en sjekk av 
10 - 20 kjente lokaliteter med 
bruk av helikopter.

Louttijoenlakso, ikke 
Louttijoenlaakso
Tana kommune har tatt 
kontakt med Kartverket på 
vegne av Tenon kveeniseura/
Tana kvenforening og Masjok 
bygdelag, med ønske om 
gjenopptakning av navnesa-
ken på det kvænske paral-
lellnavnet til Luftjokdalen, 
der navnet Louttijoentaali er 
vedtatt som kvænsk navn. 
Kvenforeninga og bygdelaget 
fremmer i stedet forslag om 
navnet Louttijoenlaakso. 

Språkrådets konsulent 
for kvænske stedsnavn 
har vurdert saken. Ordet 
laakso for dal er ikke belagt 
i noen dialekter av kvænsk, i 
motsetning til standardfinsk. 
Derimot finnes et terrengord 
lakso, som i de fleste tilfeller 
blir brukt til å betegne ei 
slette eller ei eng, men som 
har dal som bibetydning.

– Og finnes i den betyd-
ninga i enkelte stedsnavn 
i kvænsktalende områder, 
inkludert Tana. Følgelig finner 
vi det usannsynlig at kommu-
nens foreslåtte navn Lout-
tijoenlaakso er et tradisjonelt 
kvænsk navn på Luftjokdalen, 
men ser det derimot som 
sannsynlig at Louttijoenlakso 
kan være det. 

I desember blir det 
stopp for Finnmark fyl-
keskommune. Det skal 
markeres.

Fylkespolitikerne har bevilget 
500.000 kroner til en avslutnings-
seremoni for Finnmark fylkeskom-
mune.

Under fylkestingsmøtet i 
Karasjok orienterte kommunika-
sjonssjef Trond Magne Henriksen 

om de praktiske forholdene rundt 
markeringen.

– Ut fra mange hensyn har vi 
landet på å ha den i desember. 
Normalt har vi todagers fylkes-
tingssamling, men denne gangen 
regner vi med at det holder med 
én dag, forteller Henriksen.

– Arrangementet skal finne sted 
på Fylkeshuset. Scene Finnmark 
skal være produsent for arrange-
mentet. Det vil bli åpning med kul-
turinnslag, det vil bli historisk tilba-

keblikk de ti siste år, kanskje mer, la 
kommunikasjonssjefen frem.

Taler fra tidligere fylkesordføre-
re, en seanse om fylkeskommunen 
som arbeidsplass og en rekke an-
dre programposter er planlagt.

Gave
– Vi vil også benytte anledningen 
til å gi en gave til Finnmarks be-
folkning. Det blir en konsert med 
Ella Marie Hætta Isaksen og grup-
pa Isák på et sted i Vadsø, vi har 
ikke avklart hvor. Vil også få til en 

streaming-løsning for konserten, 
sånn at alle kan få se.

Dagen etter, altså onsdag 11. 
desember, vil det bli en markering 
med taler under den aller siste fyl-
kestingssamlingen. Det vil også bli 
servert kake på alle fylkeskommu-
nens 30 virksomheter rundt om, til 
de over 1.000 ansatte.

Hun blir gaven 
til Finnmark
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Nå kommer toppfinan-
sieringen på plass.
– Arbeiderpartiet i Finnmark fylkes-
ting støtter Vadsø museum – Ruija 
kvenmuseum med 3,8 millioner 
kroner, sier fylkesordfører Ragnhild 
Vassvik til Ságat.

Saken ble behandlet på fylkes-
tingets møte torsdag, men avstem-
ningsresultatet var ikke klart før 
Ságat gikk i trykken.

– Varanger museum, avd 
Vadsø – tilrettelegger nå det gam-
le NRK bygget for Ruija kvenmu-
seum. I statsbudsjettet for 2019 
ble det bevilget 43 millioner kro-
ner fra Kulturdepartementet og 
fullfinansieres nå med regional 
medfinansiering med forslag fra 
Arbeiderpartiet om å bevilge 3,8 
millioner.

Det har vært jobbet i flere tiår 
fra Vadsø kommunes side for å eta-

blere et museumsbygg med nasjo-
nalt ansvar for kvænsk og norsk/
finsk kultur. Dette ble ikke realistisk 
før Vadsø kommune for et par år si-
den kjøpte det gamle NRK-bygget. 
Finnmark fylkeskommune har for 
flere år siden satt av penger for et 
nybygg. Prislappen for å realisere 
museet har nå utløst både statlig 
og regionale penger.

Dette fortjener kvænsk og 
norsk/finsk kultur! Dette fortjener 
Vadsø! sier en fornøyd Vassvik.

Millioner til kvænsk museum
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