
SAMMENDRAG: 

LAKSENS DAG 

 

Generelt  
Laksens dag ble arrangert for 5. klassingene i Tana kommune og Karasjok kommune. I Tana ble dagen 

arrangert den 7. juni på museet i Polmak. Det var fem skoler som deltok (Boftsa, Austertana 

oppvekstsenter, Deanu sámeskuvla, Tanabru skole og Nesseby oppvekstsenter) med til sammen 31 

elever (pluss lærere). I Karasjok ble dagen arrangert den 14. juni 2018 på Gorvá og 26 elever (pluss 

lærere) deltok. Det var maks 30 minutter per post, med unntak av post 4 med 40 minutter, og 

størrelsen på gruppene var maks 10 elever.  

Elevhefte «Hvem bor i elva di?» (KLV og SNO) ble brukt som utgangspunkt for 

innhold på postene. Boken «Villaksen Salomon – og den store reisen» (André 

Vaaler, Oscar Jansen og Audun Rikardsen; Vigmostad & Bjørke 2012) var også fin 

å bruke.  

 

Program Tana: 
Tid  Aktivitet   Merknader 

09.30-10.00  Elevene ankommer Polmak Informasjon og inndeling i grupper    

10.00-10.30 Elevene er delt i grupper  Post 1-2-3 

10.30-11.00 Elevene er delt i grupper  Post 1-2-3  

11.00-12.00 Lunsj     Grillet laks og fiskekaker fra Rødberg 

Pauseunderholdning  Predatorleken  

12.00-12.40 Tradisjonell elvekultur  Post 4 

12.40-13.10 Elevene er delt i grupper  Post 1-2-3 

  Underholdning   Luktelek/predatorlek 

 

Program Karasjok: 
Tid  Aktivitet   Merknader 

09.00-09.30  Elevene ankommer Gorvá  Informasjon og inndeling i grupper    

09.30-10.00 Elevene er delt i grupper  Post 1-2-3 

10.00-10.30 Elevene er delt i grupper  Post 1-2-3 

10.30-11.30 Lunsj     Grillet laks og fiskekaker fra Rødberg 

Pauseunderholdning  Predatorleken  

11.30-12.10 Tradisjonell elvekultur  Post 4 

12.10-12.40 Elevene er delt i grupper  Post 1-2-3  

  Underholdning   Luktelek/predatorlek  

 

Elevene har med seg: matpakke, drikkeflaske, samt uteklær og sko (helst støvler) etter været, sitteunderlag. 

 

  



Post 1: Bunndyr og næringskjeder  

Mannskap: Prosjektmedarbeider i Joddu, og representanter fra Tanavassdragets fiskeforvaltning 

(TF)/elveoppsynet og Stabbursdalen Nasjonalpark. 

 

Formidling: Posten tar for seg matvanene til unglaksen/lakseyngelen. Hvilke bunndyr/insekter spiser 

den, og hvordan ser de ut? Hvem er det som til slutt spiser laksen?  

 

Utstyr: Håver (eventuelt dørslag), 5-10 gildebakker, pinsetter, oppslagsbøker/bestemmelsesduker. 

Laminerte utklipp av diverse insekter/bunndyr, predatorer etc. som kan inkluderes i en næringskjede.  

 

Gjennomføring: Elevene gikk to og to og håvet etter bunndyr/insekter i bekken (helst). Innholdet i 

håven ble tømt i bakker for å identifisere hva som ble funnet. Prøve å finne det som unglaksen/yngelen 

spiser, og utfordre elevene til å lage næringskjede og/eller næringsnett. Det var tre typer insekter 

elevene ble utfordret til å finne; døgnfluen/nymfen, steinfluen/nymfen og vårfluen/larven. Fortelle 

hvordan en ser forskjellen på disse tre, og hvordan de ser ut som nymfe/larve og som voksne individer. 

Men det ble funnet mange flere insekter utover disse tre (prøv å identifisere det som blir funnet). 

Fortelle/spørre om elevene vet hvem som til slutt spiser laksen.  

 

Om tid - nevne kort om elvemuslingen: Elvemusling har en viktig funksjon i økosystemet - den filtrerer vann. 

På et døgn kan en musling filtrere og rense så mye som 50 liter vann (5 vaskebøtter med vann). Den vandrer 1 

cm i timen og kan bli 280 år gammel. Elvemuslingen er avhengig av laks- og ørretunger – de fester seg på gjellene, 

og når de er 1 år gammel slipper de og faller ned på elvebunnen. Omkring 1970 var elvemuslingen regnet som 

utdødd på norsk side i Tanavassdraget. Ved hjelp av lokalbefolkningen ble den gjenfunnet i Karasjok i 2012. 

Elvemuslingen er fortsatt truet, da det bare ble funnet gamle individer (100-200 år) og nye individer mangler. 

Lite tyder på at det rekrutteres nye muslinger. Hvorfor det er slik vet man ikke. På finsk side finner det små 

bestander ved Polmakvann og i Utsjok.  

 

       



       

      

 

Post 2: Villaksens utseende og gyteplasser  
Denne posten er delt i to: a) villaksens utseende og b) gyteplasser. 

 

Mannskap: Representanter fra Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF)/elveoppsynet. 

 

a) Villaksens utseende:  

Formidling: Posten tar for seg laksens utseende som ungfisk på tur ut i havet sammenlignet med en 

voksen fisk som kommer tilbake til elva, samt ulikheter mellom hunn- og hannlaksen. Posten tar også 

for seg laksens indre organer (og om tid også sansene).  

 

Utstyr: En rund laks, skjærefjøl, skarp kniv, bøtte med ungfisk (evt. ørret), plansje/plakat med 

ørret/laks (evt. lakseparr/smolt).  

 



Gjennomføring: Elevene får se (og røre) på en voksen laks/lakseyngel/parr, og blir fortalt hva som er 

spesielt med parren/smolten og hvordan de endret utseende når de forbereder seg til et liv i saltvann. 

Laksen lever deler av livet i elva, og deler av livet i sjøen (anadrom fiskeart). Den blir født i elva, men 

vokser aller mest når den er ute i havet. Hvordan er lakseparren tilpasset livet i elva? 

 Svarte brystfinner – kan bo i elv med sterk strøm  

 Kamuflasje med fingermerker – unngå å bli spist av predatorer (i tillegg til adferd)  

 Observere lakseparren i bøtte, eventuelt ha en plansje. (Lurt å oppbevare ungfisken i 

en vannfylt pose når den skal observeres, slipper å ta så mye på den.) 

 

Når unglaksen (lakseyngelen) har vært i elva 3-5 år er den stor nok til å vandre ut i sjøen. Den 

gjennomgår en forvandling som gjør at den får utseende som en miniutgave av en voksen laks 

(lakseparr). Den må gå fra et tilpasset liv i ferskvann til et liv i saltvann. 

 Observere plansje/plakat; se at laksen blir torpedoformet (høyere svømmehastighet) 

og at den får en kamuflasje mer tilpasset et pelagisk liv (i frie vannmasser).   

 

Laksen kommer tilbake til elva den vokste opp i etter 1-5 år i havet. En «diddi» har vært 1 år i havet. 

 Observere en voksen laks på skjærefjøla og sammenlign formene/utseende med 

smolten. Her kan en også snakke om aldersavlesing ved hjelp av fiskeskjell.  

 

Elevene får se laksens indre organer ved dissekering av laksen (kanskje den allerede er dissekert på 

forhånd). Her kan man spørre ungene om de vet hva de ser. Om det er tid til overs kan en godt 

fortelle om sansene hos laksen også.  

 Indre organer; gjeller (laksens lunger), hjerte, lever, nyrer, fordøyelse med blindsekker 

(har laksen innhold i magesekken?)  

 Sanser; hørsel/balanseorgan (otolittene), sideorgan, syn, lukt, (smak).  

 

b) Gyteplasser: 

Formidling: Posten tar for seg gytehabitatet til laksen. Hvor gyter den, og hva er en bra gyteplass?  

 

Utstyr: (Gilde) Bakker med ulikt substrat. Mink skinn, gjeddehode etc.   

 

Gjennomføring: Elevene får se og ta på ulike substrat som er lagt i ulike bakker, og blir fortalt om hva 

som er en bra gyteplass for laksen og hvorfor. Her kan man også fortelle at det er mange ulike fiskearter 

i Tanaelva, ikke bare laksen, og få frem at de ulike fiskeartene gyter i ulike områder av elva.  

 

Noen fiskearter er konkurrenter til laksen, men det er også konkurranse mellom hann-laksene (om for 

eksempel de beste gyteplassene). Her kan man spørre elevene om de vet om hvilke andre fiskearter 

som konkurrer om gyteplassene, og om hvilke predatorer det er i elva.  

 Gjedde, sik etc.   

 

Bakkene med ulik type substrat skal illustrerer ulike gyteplasser for laksen. Her kan man spørre eleven 

om de vet hvilket substrat hunnlaksen foretrekker å gyte i, og hvorfor. Her kan man også fortelle om 

hvilke elementer det er som avgjør om en gyteplass er bra eller ikke.  

 Fint substrat versus grovt substrat.   

 Tilførsel oksygen, nok vannføring etc.  



 

 

           
 

  



Post 3: Livssyklus og overlevelse 

Mannskap: Prosjektleder i Joddu, og representanter fra Austertana skole (lærer) og 

Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat (FeFo). 

 

Formidling: Posten tar for seg hva som skjer fra rogn til gytemoden laks, og hvor mange som overlever.  

 

Utstyr: Plansje/plakat over livssyklus, samt en globus (for å vise hvor laksen vandrer). Noe som kan 

visualisere rogn (bær, erter etc.) Til lukteleken trengs det et langt tau (hovedelven), mindre tau-biter 

(sideelvene), kopper med ulike lukter (avhengig av hvor mange sideelver), gassbind eller lignende for 

å tette koppen, og lapper med ulike lukter. Lukter brukt i Tana; kanel, kaffe, kardemomme, nellik, 

oregano, syltetøy (solbær), banan, salami, eple og mandarin. Lukter brukt i Karasjok; kanel, kaffe, 

kardemomme, nellik, oregano, tacokrydder, banan, kaviar, appelsin og lime. Sideelver brukt i Tana: 

Deatnu/Tana (hovedelv), Máskejohka/Masjok, Buolbmátjohka/Polmakelva, Lakšjohka, Veahčatjohka, 

Ohcejohka/Utsjok, Váljohka, Anárjohka, Kárášjohka, Iešjohka og Bávttajohka. Sideelver brukt i 

Karasjok: Deatnu/Tana (hovedelv), Máskejohka/Masjok, Lakšjohka, Veahčatjohka, Ohcejohka/Utsjok, 

Váljohka, Anárjohka, Skeažžanjohka, Kárášjohka, Iešjohka og Bávttajohka. 

 

Gjennomføring: Ved å bruke en plansje/plakat og globus får elevene innblikk i hvordan livssyklusen til 

laksen er. Gyteklar laks kommer opp i elven den er født i (stort sett). Legger rogn ned i substratet som 

befruktes, og dekkes til. Blir liggende i substratet til rogna klekkes som plommesekkyngel. 

Plommesekkyngelen blir nede i grusen helt til de har spist opp «matpakka». Kommer opp av grusen 

som parr/yngel (karakteristiske parr merker). Blir i elven. Varierer mellom 2-8 år i Tanavassdraget (ulikt 

fra sideelv til sideelv). Når parr/yngel er omtrent 12 cm lang forbereder den seg til et liv i saltvann. 

Både fysiologiske og utseendemessige endringer (parrmerker blir borte, sølvblank). Vandrer ut til 

Barentshavet. Blir der i mellom 1-5 år. Vandrer tilbake til elva den ble klekt. Laksen som vandrer tilbake 

har altså vært ulikt antall år i havet (1-5 år) og noen gyter for andre-, tredje eller flere ganger 

(flergangsgytere).   

 

Elevene får prøve seg på en regneoppgave, for å finne ut hvor mange rogn som egentlig overlever og 

blir til voksen laks som kommer tilbake til elven for å gyte. Her kan man bruke erter, nøtter, bær eller 

lignende som illustrerer rognkorn (ca. 5000 rognkorn). Her kan man også spørre elevene om de vet 

hvilke stadier i livssyklusen som er spesielt sårbare/utsatt (smoltvandringen og i havet), og om de vet 

om noen naturlige trusler som laksen mæter på vandringene. Laksen trenger tilgang på næringsrik mat 

(byttedyr- lodde, sild og sil) og den må unngå predatorer. Videre har havtemperaturen betydning for 

vekst og tilgang på byttedyr.  

 

Lukteleken – visualisere hvordan laksen finner tilbake til elven den ble født i, der elevene får i oppgave 

å «lukte seg frem» til rett sideelv. Koppene med ulike lukter plasseres ved de ulike sideelvene en har 

bestemt seg for å bruke. Elevene trekker en lapp der det står en lukt. Så skal elevene lukte seg frem til 

riktig kopp/sideelv. Denne leken viser hvordan fordelingen av hann- og hunnlaks (guttene og jentene) 

fordeler seg i de ulike sideelvene, og at det er ikke alltid denne fordelingen er jevn.  



  
 

 

 

  



Post 4: Tradisjonell elvekultur 

Mannskap: Ressurspersoner og representanter fra museet i Polmak og Karasjok skole (lærer).    

  

Formidling: Posten tar for seg den tradisjonelle elvekulturen.  

 

Gjennomføring: I Tana ble elevene delt inn i to grupper, der den ene gruppen fikk demonstrert hvordan 

stengselet fungerer (utstilt på tunet ved Polmak museum), og den andre gruppen fikk se på elvekultur 

utstillingen (på museet). I Karasjok ble denne posten avholdt som en «eventyrstund», der elevene fikk 

høre hvordan det var å vokse opp med elven og hva som var viktig å vite om elven.  

 

 

     

  



Lunsj og lek  
 

  

  

  



Ansvarsfordeling 
 

Hva: Ansvarlig 

Lavvu   

Emner til grillspyd  

Kniver til å spikke med (til elevene)   

Ordne med ved   

Ordne med bålplass   

Bålpanne(r)   

Smakebit av laks til lunsj  

Fiskekaker fra Rødberg   

Saft etc. til lunsj  

Bålkoordinator Tana  

Bålkoordinator Karasjok  

Evt. benker/skinn   

 

Utstyr til post 1: Ansvarlig 

Håver (evt. dørslag, sikter etc.)   

Gildebakker (5-10 stk)  

Pinsetter   

Oppslagsøker/bestemmelsesduker   

Plansje bunndyr  

Laminerte utklipp (bunndyr og næringskjeder)  

  

Utstyr til post 2: Ansvarlig 

En rundlaks   

Skjærefjøl og en skarp kniv   

Bøtte med ungfisk (evt. ørret etc.)   

Plansje/plakat med ørret/laks (evt. parr/smolt)  

(Gilde)bakker med ulikt substrat   

Mink skinn, gjeddehode, hodeskalle sel  

  

Utstyr til post 3: Ansvarlig 

Plansje/plakat over livssyklus  

Erter eller lignende for å illustrere rogn  

Langt tau til «lukteleken», og små tau til sideelvene  

Kopper, ulike lukter   

Gassbind eller lignende for å tette koppene   

Globus, oppblåsbar  

  

 

 


