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Bakgrunn 

Prosjektet «Joddu-samarbeidsarena for laks (2017-2018)» hadde som formål å fremme 

dialog og formidling om tanalaksen og laksefisket i Tanavassdraget. Prosjektet fikk 

innvilget finansiering på statsbudsjettet i 2017 (kap.1420, post 85). Prosjektstarten var 

1. august 2017 og prosjektet ble avsluttet 31. januar 2019. Oppfølging av prosjektet vil 

være en del av arbeidet i stiftelsen for de nasjonale laksesentrene, avdeling Tana. 

 

Prosjektets eier og prosjektansvarlig var Tana kommune. Prosjektet ble gjennomført i 

samråd med Karasjok kommune og Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF). Arbeidet har 

vært styrt av en styringsgruppe hvor de tre partene var representert med 2 medlemmer 

hver (totalt 6 medlemmer). Styringsgruppen har bestått av ordfører Frank Martin Ingilæ 

(Tana kommune), Elisabeth Erke/Liz Utsi (Tana kommune), ordfører Svein Atle Somby 

(Karasjok kommune), John Nystad (Karasjok kommune), Steinar Pedersen (TF) og Rune 

Aslaksen (TF). Frank M. Ingilæ har vært leder for styringsgruppa.  

 

Styringsgruppen har hatt ansvaret for prosjektets framdrift, måloppnåelse og økonomi. 

I tillegg har gruppen hatt ansvaret for å godkjenne det faglige arbeidet i prosjektet. En 

referansegruppe bestående av sivilsamfunnsorganisasjoner og andre ressurspersoner 

lokalt har gitt innspill til arbeidet.  

 

Det har vært ansatt en prosjektleder i 50 % stilling i Tana under hele prosjektperioden. I 

2018 har det vært engasjert en prosjektmedarbeider i 100 % stilling med kontorsted 

Karasjok. Prosjektpersonellet har hatt ansvaret for den daglige driften av prosjektets 

arbeid.  

 

Arbeidet i prosjektet ble gjennomført i henhold til prosjektbeskrivelsen av 22.09.2018. 

Denne sluttrapporten ble godkjent i styringsgruppas siste møte den 16.01.2019.  
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Prosjektets aktiviteter og innhold 

De ulike aktivitetene som er gjennomført i løpet av prosjektperioden er beskrevet 

nedenfor.  

 

Folkemøter med forskere 

I løpet av prosjektperioden ble det gjennomført 6 folkemøter med ulike tema og ulike 

forskere. Tidspunkt og tema for møtene var følgende:   

 

o September 2017: 40 år med skjellprøvetaking i Tanavassdraget: Hva har det lært 

oss? Foredragsholder: Eero Niemelä (LUKE, Finland).  

o November 2017: Laksen i Tana: Hvor er vi, hvor skal vi og hvordan kommer vi oss 

dit? Foredragsholder: Morten Falkegård (Norsk institutt for naturforskning) 

o Januar 2018: Laksefisket i Karasjok: Selvbestemmelse fram til andre halvdel av 

1800-tallet. Foredragsholder: Steinar Pedersen (historiker fra Tana).  

o Februar 2018: Predasjon på tanalaksen. Foredragsholder: Martin Svenning 

(Norsk institutt for naturforskning). 

o April 2018: Genetiske påvirkninger på villaks: Er det noen fare?   

Foredragsholder: Vidar Wennevik (Havforskningsinstituttet). 

o Desember 2018: Gytebestandsmål: Når der det nok laks? Foredragsholdere: 

Kjetil Hindar (Norges institutt for naturforskning), Raoul Bierach og Sturla Brørs 

(Miljødirektoratet). 

 

Sammendrag og presentasjoner fra møtene er tilgjengelige på hjemmesiden 

www.joddu.no.  

 

Fem av møtene ble avholdt både i Tana og i Karasjok. Foredraget om laksefisket i 

Karasjok ble kun avholdt i Karasjok, og folkemøtet om gytebestandsmål ble kun avholdt 

i Tana. Samtlige folkemøter ble avviklet på norsk og samisk, med simultantolking mellom 

språkene. Møtene ble annonsert både på norsk og samisk via plakater i Tana, Karasjok 

og Utsjok, samt i sosiale medier. Til å lage plakater brukte man gratisprogrammet canva 

(se www.canva.com). To av folkemøtene ble i tillegg streamet ved bruk av Tana 

kommunes web-TV (Aventia). Streamingen gjorde at møtene ble tilgjengelig for flere, 

men satte også en begrensing i spørsmålsstillingen fra publikum.  På flere av møtene 

deltok representanter fra lokalbefolkningen på finsk side. Dette ga møtene et 

grenseregionalt perspektiv som i ikke var forutsett i forkant, men som har vært viktig for 

prosjektets arbeid.  

http://www.joddu.no/
http://www.canva.com/
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Figur 1: Oversikt over de seks ulike folkemøtene som ble arrangert i regi av Joddu-prosjektet. 

 

Oppmøte på folkemøtene varierte mellom 10 og 56 deltakere, og det var 

gjennomgående flere deltakere på folkemøtene i Tana enn i Karasjok. Prosjektledelsen 

har fått enkelte tilbakemeldinger fra publikum i Karasjok på at innholdet i møtene var 

for kompliserte og vanskelig tilgjengelig. Noe av innholdet kan også lett bli borte ved 

simultantolking, selv om tolkene som ble brukt holdt høyt nivå.  

 

Et dialogmøte i en mindre gruppe ble gjennomført i forkant av to av folkemøtene; møtet 

om predasjon og møtet om gytebestandsmål. Til dialogmøtene ble utvalgte 

organisasjoner og ressurspersoner invitert, samt at foredragsholderne og 

representanter fra prosjektet deltok. Dette anbefales for framtidige folkemøter også, 

der foredragstemaet er kontroversielt i lokalmiljøet. 

 

På generell basis mener vi at erfaringene med å formidle et komplisert 

forskningsmateriale gjennom folkemøter har vært gode. Som formidlere inviterte vi de 

fremste ekspertene på sitt felt. Vi vurderer oppmøte på folkemøtene generelt som stort, 

som utrykk for at man lokalt har interesse og at har hatt utbytte av møtene. Forskerne 

som har deltatt på møtene har vært gode til å formidle sine kunnskaper. 
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Administrasjonen i TF har bidratt med notater, annonsering og tilrettelegging av møtene. 

Deler av møteserien ble finansiert av informasjonsmidler bevilget over statsbudsjettet 

2016 (administrert av Kunnskapssenter for laks og vannmiljø).  Vi takker for godt 

samarbeid med alle parter.  

 

 

 
Figur 2: Oppmøte til folkemøte med Martin Svenning (NINA)  på rådhuset i Tanabru. Folkemøtet 

handlet om predasjon på laksen, som viste stort engasjement. Foto: Frank Martin Ingilæ. 

 

Arbeidsseminaret «Tanalaksen og den tradisjonelle kunnskapen» 

Prosjektet arrangerte arbeidsseminaret «Tanalaksen og den tradisjonelle kunnskapen» 

på rådhuset i Tanabru fredag 25. og lørdag 26. mai 2018. Seminaret tok for seg den 

tradisjonelle kunnskapen om tanalaksen og elva og laksefiskets betydning for livet i 

Tanadalen. Det var 45 deltakere på seminaret, herunder representanter fra 

fiskeorganisasjoner og lokalbefolkning fra Tana og Karasjok på norsk side, og Utsjok og 

Karigasniemi på finsk side. Det ble satt stor pris på at biologene fra Norsk institutt for 

naturforskning (NINA) var representert i salen med både Martin Svenning og Anders 

Foldvik. Seminaret var tospråklig (norsk og samisk).  

 

Prosjektet samarbeidet med antropologene Stine Rybråten (NINA) og Solveig Joks 

(Samisk høgskole) om programinnholdet til tradisjonskunnskapsseminaret. Det ble 

bestemt i samråd med prosjektets styringsgruppe at innholdet i 

tradisjonskunnskapsdelen skulle utvikles med utgangspunkt i et seminar hvor 

lokalbefolkningen deltok og ga sine innspill til arbeidet.  
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Programmet besto av flere foredrag, et gruppearbeid og en bordsamtale. I tillegg til 

dette ble det åpnet for innlegg fra lokale organisasjoner og ressurspersoner, der de fikk 

mulighet til å formidle sine ønsker om framtidige forskningsbehov og hvordan 

tradisjonskunnskap kan dokumenteres. Innholdet på det sistnevnte punktet ble ikke 

konkret nok i denne omgangen, men det er mulig at forskningsinstitusjonene arbeider 

videre med dette i egen regi og i framtidige forskningsprosjekt.  

 

En fin erfaring fra seminaret var at lokalbefolkningen fikk formidle og forskerne lyttet. 

Tilbakemeldingene fra seminaret har vært positive, og det ble uttrykt at et lignende 

seminar i fremtiden er ønskelig. Et sammendrag av seminaret og presentasjonene samt 

programmet er tilgjengelige på hjemmesiden (www.joddu.no).  

 

 

  
Figur 3: Oppmøtte på arbeidsseminaret på rådhuset i Tanabru. 

 

  
Figur 4: Fra bordsamtalen og gruppearbeidet. 

 

 

http://www.joddu.no/
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Laksens dag 

«Laksens dag» er et arrangement som i hovedsak er tilpasset grunnskolen. I juni 2018 

ble dagen arrangert for 5. klassingene ved grunnskolene i Tana og Karasjok kommune, 

samt at Nesseby oppvekstsenter ble invitert til å delta under arrangementet i Tana. 

Dagen ble tilbragt ute med all undervisning utendørs. Elevene fikk praktiske oppgaver og 

gjennom oppgavene lærte de om laksens livssyklus, laksens utbredelse i Tanaelva, hva 

laksen spiser og hvor den gyter. I opplegget inngikk også en post om tradisjonell 

elvekultur og laksefiske. Undervisningen foregikk for det meste på norsk, både i Tana og 

i Karasjok, med noe oversetting mellom språkene underveis. Til senere anbefales det at 

arrangementet er tospråklig (norsk og samisk), da det er både norsk og samisktalende 

elever og viktig å ivareta ord og begreper på begge språk.  

 

«Laksens dag» har vært gjennomført over flere år som et samarbeid mellom ulike 

organisasjoner under ledelse av Statens naturoppsyn (SNO). I 2018 deltok ikke SNO på 

grunn av manglende kapasitet. Joddu-prosjektet tok derfor hovedansvar for 

arrangementet i 2018, med TF som medarrangør. Utover dette bidro Austertana skole, 

Karasjok skole, Finnmarkseiendommen, Tana museum og Stabbursdalen nasjonalpark 

med undervisningsressurser til arrangementet.  

 

Opplegget under «Laksens dag» i 2018 ble basert på elevheftet «Hvem bor i elva di?» 

utgitt av Statens naturoppsyn (SNO) og Kunnskapssenter for laks og vannmiljø, samt en 

videreutvikling av tidligere års praktiske opplegg. Vi fikk gode tilbakemeldinger fra 

skolene etter årets arrangement. Det ble skrevet et sammendrag som oppsummerer 

blant annet innholdet og erfaringene fra de ulike postene (se www.joddu.no). 

Sammendraget skal forenkle planleggingen ved senere års arrangement.  

 

http://www.joddu.no/


 
 

Side 8 
 

 
Figur 5: Lite utsnitt fra aktivitetene under "Laksens dag" som ble arrangert i Tana og Karasjok 

juni 2018. Foto: Joddu-prosjektet. 

 

Tilskudd til undervisningstiltak i skolene 

Styringsgruppa bevilget totalt kr. 169.000,- i tilskudd til undervisningstiltak til lokale 

grunnskoler og videregående skoler i Tana og Karasjok kommune. Vi mottok søknader 

fra samtlige grunnskoler i begge kommunene, samt Samisk videregående skole i 

Karasjok, og alle ble innvilget. Tilskuddene fra prosjektet skulle nyttes til undervisning 

med fokus på laks og laksefisket i Tanavassdraget. Flere av skolene fikk innvilget tilskudd 

til å ta elevene med på tradisjonelt drivgarnsfiske, stangfiske og lignende. Mange av 

skolene la opp undervisningen slik at elevene fikk kunnskaper om økologien til laksen 

(inkludert livshistorie, predasjon etc.), historie og praktisk arbeid. I tillegg til dette hadde 

flere skoler ekskursjoner til andre deler av vassdraget, slik at elevene fikk kunnskap til 

fisket i deler av vassdraget utenom sin hjemplass.  

 

En oppsummering av samtlige skoleprosjekt er gitt i vedlegg 2.  
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Figur 6: Avisinnslag 28.juni 2018. Ságat, nr. 120. 

 

 
Figur 7: Undervisning om salting av laks. Foto: Deanu sámeskuvla 
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Frie prosjektmidler 

Styringsgruppa bevilget kr. 250.000,- i frie prosjektmidler til lokale lag og organisasjoner 

i Tana og Karasjok kommune. Det kom inn ti søknader, jevnt fordelt mellom begge 

kommuner hvorav seks ble innvilget. 

 

I Sirma ble det gjennomført en bygdedag i mai 2018, hvor blant annet Solveig Joks fra 

Samisk høgskole fortalte om sin forskning på laksefisket i Sirma (Sirma bygdelag i Tana 

kommune). Videre gjennomførte Dalabogi guovlu i Karasjok en aktivitetsuke sommeren 

2018 med laksefiske for barn og ungdom i øvre deler av Kárášjohka. For en fullstendig 

oversikt over bruken av de frie prosjektmidlene, se vedlegg 3. 

 

De frie prosjektmidlene har utvilsomt bidratt til et engasjement rundt prosjektets arbeid. 

Noen av organisasjonene sluttførte dessverre ikke sine tiltak i 2018.   

 

 

Konferansen «Laksen og laksefisket i Tanavassdraget- en livsnerve for 

samisk kultur» 

Prosjektet arrangerte konferansen «Laksen og laksefisket i Tanavassdraget- en livsnerve 

for samisk kultur» ved Scandic hotell i Karasjok tirsdag 13. og onsdag 14. november 2018. 

Hovedmålsettingen med konferansen var å utveksle kunnskap og erfaringer om 

tanalaksen. Konferansen samlet 104 deltakere, herunder laksefiskere, representanter 

fra lokale organisasjoner og samisk samfunnsliv, kommunene, fiskeforvaltningen og 

forskningsmiljøene. Det var deltakelse både fra norsk og finsk side av Tanavassdraget. 

Konferansespråk var norsk og samisk, samt at konferansen ble tolket til finsk. 

Konferansen ble streamet av den samiske avisen Ávvir og hele 2 600 personer fulgte hele 

eller deler av streamingen. Vi kan derfor konkludere med at konferansen nådde ut til et 

bredt publikum.  

 

Prosjektledelsen samarbeidet med en programkomite om programinnholdet til 

konferansen. Programkomiteen besto av Steinar Pedersen og Mildrid Sofie Mudenia fra 

Tana, og Kjell Harald Sæther og Elin Sandvik fra Karasjok. For den naturvitenskapelige 

delen av programmet bidro Tor Heggberget fra Norsk institutt for naturforskning (NINA). 

Arbeidet i programkomiteen var krevende på grunn av ulike ståsted. Det endelige 

programmet ble et kompromiss som ble vurdert som tilfredsstillende. Programmet var 

delt inn i tre sesjoner, samt en bordsamtale og en paneldebatt. Det var en stor 

oppslutning om konferansen fra forskningsmiljøene.  
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Erfaringene fra konferansen var gode både i forhold til innhold og teknisk gjennomføring, 

selv om det selvfølgelig er faktorer som kan forbedres ved en senere anledning. De 

innholdsmessige tilbakemeldingene varierte noe i forhold til deltakernes ståsted. 

Presentasjonene og programmet er tilgjengelige på hjemmesiden, og for en mer 

fullstendig oversikt se evalueringsrapport og konferanserapport på www.joddu.no. 

 

 

 
Figur 8: Lite utsnitt fra konferansen «Laksen og laksefisket i Tanavassdraget» som ble arrangert 

13. og14. november 2018 i Karasjok. Foto: Joddu-prosjektet. 

 

 

 

http://www.joddu.no/
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Hjemmesiden www.joddu.no 

I løpet av prosjektperioden ble hjemmesiden, www.joddu.no utviklet. Formålet med 

nettsiden er at det skal være lett for lokalbefolkningen og allmennheten å finne 

informasjon om tanalaksen. I tillegg ble siden brukt til å informere om forekommende 

arrangementer og tilgjengeliggjøre dokumentasjon fra gjennomførte arrangementer. I 

løpet av 2018 har prosjektet klart å bygge opp et tilfredsstillende innhold på nettsiden. 

Nettsiden skal i utgangspunktet være på norsk og samisk, men den samiske versjonen 

mangler foreløpig noe innhold og vi har ikke hatt mulighet til å oversette samtlige 

vedlegg/sammendrag.  

 

Nettsiden er lagt opp slik at den skal kunne utvikles videre i regi av det lokale 

laksesenteret.  

 

 

Informasjon på sosiale medier (facebook) 

Siden prosjektstart har prosjektet informert om arbeidet via facebook-siden «Joddu- 

samarbeidsarena for laks i Tanavassdraget» «Joddu-samarbeidsarena for laks i 

Tanavassdraget» (https://www.facebook.com/jodduprosjektet/). Facebook-siden har 

så langt 221 følgere. Det er potensiale for å øke antall følgere.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.joddu.no/
http://www.joddu.no/
https://www.facebook.com/jodduprosjektet/


 
 

Side 13 
 

Vurdering av måloppnåelse 

Prosjektets langsiktige visjon var å «etablere grunnlag for et langsiktig samarbeid 

mellom lokalsamfunnene langs Tanavassdraget og forvaltningsmyndighetene samt 

forskningsmiljøene om forvaltningen av Tanalaksen, og gjennom dette fremme den 

lokale fiskeforvaltningen og samarbeidet med nasjonale myndigheter».  

 

Vi vurderer at det er for tidlig å kunne stadfeste om prosjektet har bidratt til å fremme 

den lokale fiskeforvaltningen og samarbeidet med nasjonale myndigheter. Gjennom 

deler av prosjektperioden har det vært et til dels høyt konfliktnivå mellom TFs 

medlemmer og nasjonale myndigheter i forbindelse med TFs ordinære arbeid. Dette har 

også preget prosjektarbeidet. Prosjektarbeidet skal fra oppdragsgiver side 

(Miljødirektoratet) ha en sterk faglig forankring, samtidig er det et svært politisert 

arbeidsområde. Å legge til rette for at alle parter skal samarbeide i en slik setting har 

vært krevende for prosjektets personale.  

 

Til tross for det høye konfliktnivået har forskningsmiljøene gjennom hele 

prosjektperioden stilt opp for prosjektet gjennom å bidra i folkemøter og andre 

arrangement. Den nasjonale fiskeforvaltningen representert ved Klima- og 

miljødepartementet (KLD) og Miljødirektoratet har også stilt opp for prosjektet i 

forbindelse med konferansen i november 2018, og det siste folkemøtet som ble avviklet 

i desember 2018. Dette har gitt lokalbefolkningen tilgang på informasjon, muligheter til 

å stille sine spørsmål og føre en dialog med forskning og forvaltning. Disse møtene har 

dannet et viktig grunnlag for videre samarbeid og gitt en økt forståelse, i tråd med 

prosjektets visjoner. Vi vil fra prosjektets side med dette takke alle som har bidratt til 

denne dialogen.  

 

En ytterligere vurdering av de enkelte prosjektmålene er gitt nedenfor.  
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Prosjektmål A: Møteplass for gjensidig samhandling 

Prosjektmål A lød som følger: «skape en uavhengig og permanent arena («møteplass») 

for gjensidig samhandling mellom lakseforvaltningen/forskningsmiljøene på den ene 

side og lokalbefolkningen representert ved lokale organisasjoner og andre interessenter 

og ressurspersoner på den annen side».  

 

Målsettingene om en permanent arena vurderes som oppnådd i og med at nasjonale 

myndigheter i 2019 etablerer en nasjonal stiftelse for norske laksesentre og at det gis 

tilskudd til en enhet i Tana kommune. Punktet om prosjektet og samarbeidsarenaens 

uavhengighet vurderes i etterkant som urealistisk. Joddu-prosjektet har vært 

gjennomført i henhold til Miljødirektoratets forventninger om et prosjekt som 

omhandler naturforvaltning.  

 

Det har gjennom prosjektarbeidet vært spenninger mellom lokalbefolkningen i Tana og 

lokalbefolkningen i Karasjok. Vi har ikke gjennomført noen helhetlig vurdering som kan 

si noe om prosjektarbeidet har gitt økt forståelse. Inntrykket er likevel at det har vært 

positivt med de møteplassene som har vært i prosjektet mellom politikere og 

lokalbefolkningen i de to kommunene. Prosjektet har også bidratt til møteplasser 

mellom forskere som jobber med problemstillinger i og omkring Tanavassdraget og har 

bidratt til utvikling av nye forskningsprosjekt. Og, ikke minst, gjennom prosjektets arbeid 

er det skapt møteplasser mellom lokalbefolkningen og forskningsmiljøene, samt den 

nasjonale fiskeforvaltningen.  

 

Det har vært viktig for prosjektets arbeid at det ble satt av ressurser til 

prosjektmedarbeider og prosjektaktiviteter i Karasjok kommune.  

 

Prosjektmål B: Formidle forskningsresultater 

Prosjektmål B lød som følger: «formidle naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige 

forskningsresultater (herunder lokal økologisk kunnskap) om Tanalaksen til 

lokalbefolkningen i Tanadalen og andre, og bidra til en tettere kontakt mellom 

forskningsmiljøene og lokalsamfunnene».  

 

Forskningsformidlingen ble gjennomført blant annet gjennom folkemøter, 

arbeidsseminaret og laksekonferansen, samt via nettsiden www.joddu.no og via sosiale 

medier (facebook). I tillegg har prosjektet bidratt til formidling overfor blant barn og 

unge via tilskuddsordningen som ble bevilget skolene, samt gjennom utførelsen av 

laksens dag. Ved prosjektets start var det mål om å lage et eget undervisningsopplegg 

http://www.joddu.no/
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for barn og unge. Dette målet ble ikke oppnådd, da det ble for arbeidskrevende å starte 

opp et slikt opplegg i løpet av den korte prosjektperioden. På den annen side er 

hjemmesiden bygd opp på en slik måte at den kan brukes til undervisningsformål.  

 

Gjennom prosjektarbeidet har vi formidlet kunnskap om en hel rekke temaer innen 

laksefisket, laksebiologi og lakseforvaltning. Møtereferater, spørsmål og svar (FAQ), 

presentasjoner, sammendrag og opptak av streaming ligger tilgjengelig på hjemmesiden, 

og vil i etterkant gi et varig kunnskapsgrunnlag fra prosjektet. I tillegg til det som er nevnt 

over er det samlet inn en del litteratur (både naturvitenskapelig og 

samfunnsvitenskapelige) om tanalaksen og laksefisket i Tanavassdraget, som er 

tilgjengelig på nettsiden. Disse foreligger foreløpig kun på norsk. Ved prosjektets start 

var det et mål at det skulle lages sammendrag (på norsk og samisk) av et utvalg 

publikasjoner, men denne målsettingen ble ikke oppnådd. Årsaken var at det ikke ble tid 

nok til dette.  

 

Vi vurderer generelt at målsettingen om å formidle forskningsresultater og bidra til en 

tettere kontakt mellom forskningsmiljøene og lokalsamfunnene ble oppnådd.  

 

Prosjektmål C: Formidle kunnskap om tanalaksen og laksefisket til 

storsamfunnet 

Prosjektmål C lød som følger: «formidle kunnskap om Tanalaksen og laksefisket i 

Tanavassdraget til storsamfunnet, med særlig vekt på garnfisket som del av elvesamisk 

kultur, samt kontakt og dialog med andre kunnskapsmiljøer i Norge og i 

Barentsregionen».  

 

Gjennom prosjektarbeidet har informasjon om det særegne laksefisket i Tanavassdraget 

vært formidlet i arrangementer (spesielt laksekonferansen) og via internett. Ved 

prosjektstart var det et mål å utvikle en vandreutstilling om laksefisket i Tanavassdraget, 

men denne målsettingen ble ikke oppnådd. Årsaken til dette var at det ble for 

arbeidskrevende å starte opp utstillingsarbeid i løpet av en relativt kort prosjektperiode.  

 

Vi har i gjennomføringen av prosjektet samarbeidet med forskningsinstitusjoner og 

kunnskapsmiljøer i Norge og Finland, men i denne omgangen ikke institusjoner i 

Barentsregionen forøvrig. Vi har lagt vekt på at alle naturvitenskapelige og 

samfunnsvitenskapelige forskere som har utført arbeid om tanalaksen og laksefisket 

skulle få slippe til i prosjektet.  
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Når det gjelder arbeidet med å formidle lokales kunnskaper (tradisjonskunnskap, LEK) 

legger vil til grunn at vi ikke fikk gått nok i dybden i dette prosjektet. Det var kanskje 

heller ikke realistisk, men vi har fått synliggjort denne kunnskapen blant annet gjennom 

tradisjonskunnskapsseminaret og i konferansen. Vi legger til grunn at det nå, både i 

Norge og Finland, planlegges nye forskningsprosjekt om tradisjonskunnskap i 

Tanavassdraget. 

 

Vi vurderer at målsettingen om å formidle kunnskap om tanalaksen til storsamfunnet er 

delvis oppnådd.   

 

 

Prosjektøkonomi 

For en oversikt over prosjektøkonomien, se prosjektets økonomirapport per januar 

2019.  
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Anbefalinger for videre arbeid 

Våre anbefalinger for videre oppfølging av prosjektarbeidet i den nasjonale 

miljøforvaltningen og lokalt i det nye laksesenteret er gitt nedenfor.  

 

Forslag til oppfølging i miljøforvaltningen 

Utover denne egenvurderingen vil vi foreslå at det foretas en ekstern evaluering av 

prosjektarbeidet. Denne kan med fordel kobles til en holdningsundersøkelse hvor man 

kartlegger lokalbefolkningens holdninger til den nye Tanaavtalen, til lakseforvaltningen 

lokalt og nasjonalt, og til Joddu-prosjektet. Intervjuer av sentrale prosjektdeltakere om 

erfaringene fra prosjektet kan også med fordel gjennomføres. Dette 

kartleggingsarbeidet vil gi en god vurdering av effekter fra prosjektarbeidet og gi viktig 

grunnlag for forvaltningens videre arbeid.  

 

Forslag til oppfølging i den nasjonale stiftelsen for laksesentre, avdeling Tana  

I tillegg til å bygge opp den nye organisasjonen og utvikle en utstilling ved Tanabru, 

anbefaler vi at konseptet med folkemøter og tiltak for barn og unge fra Joddu-prosjektet 

videreføres.  

 

Med bakgrunn i erfaringene fra prosjektet foreslås følgende aktiviteter for 2019: 

o Mars-april: Folkemøte. Forslag til tema: Predasjon på tanalaksen. Sted: Tanabru.  

o Tidlig i juni: Laksens dag for 5. klassinger i Karasjok (samarbeid med TF) 

o Lørdag 29. juni: Folkemøte med populærvitenskapelig foredrag. Sted: Tanabru.  

Gjennomføres som en aktivitet under lokalt laksemarked, arrangert av 

næringslivet. Markering av det internasjonale villaksåret 2019 

o September: Laksens dag for 5. klassinger i Tana (samarbeid med TF, Tana 

videregående skole m.fl).  

 

Tana kommune har søkt om eksternt tilskudd til å gjennomføre disse aktivitetene. 

Tilskuddet vil kunne overføres til laksesenteret for gjennomføring dersom dette 

innvilges.  
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Vedlegg  

1: Liste over produkter fra prosjektarbeidet 

2: Oversikt over tilskudd til skoleprosjekter 

3: Oversikt over bruken av de frie prosjektmidlene 
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Vedlegg 1: Liste over produkter fra prosjektarbeidet 

 

Nedenfor er produkter fra prosjektet listet. Vi gjør oppmerksom på at avtaler per produkt må 

gjennomgås, eventuelle rettigheter avklares og nye avtaler inngås før videre bruk.  

 

Produktbeskrivelse Kommentar 

Webisden www.joddu.no:  

 Inneholder oversikt over 

eksisterende 

forskningslitteratur, 

sammendrag, presentasjoner, 

spørsmål og svar fra 

gjennomførte arrangement.  

Webdesign og drift ved CustomPublish, avtale 

med Tana kommune. I norsk og samisk versjon.  

Domenet joddu.no eies av Tana kommune.  

 

Facebook-siden «Joddu-samarbeidsarena 

for laks» 

https://www.facebook.com/jodduprosjektet/ 

 

Roll-up «Joddu- dialog og formidling»  

 

2 stk. roll-up med norsk og samisk tekst.  

Grafiske profil «Joddu» med følgende 

underprodukter:  

 Redigerbar rapportmal  

 Skjermbilde joddu.no (f.eks 

til møter og 

konferansebruk) 

 Brosjyre 

 Konferansemappe 

 

Levert at Arktisk Design v/Karine Pedersen. Kan 

brukes om grunnlag for å utvikle logo, nye 

brosjyrer, rapporter osv.  

Kortfilmen «Laksen- vårt arvesølv»  Produsert av Govas AS- Harry Johansen. Se 

www.joddu.no 

Kortfilmen «Laksefisket i Kárášjohka» Produsert av Jan Helmer Olsen. Se 

www.joddu.no 

Video fra foreningen Dalabogi guovlu om 

opplæring i laksefiske.  

 

Fra sommeren 2018. Må legges til norsk tekst 

dersom denne skal brukes videre i 

informasjonsarbeid (del med kun samisk tale) 

Rapport- tradisjonskunnskap om 

laksefisket i øvre deler av Kárášjohka 

 

Skrevet av Hans Solbakken. Foreligger kun i 

samisk versjon.  

Film og hefte fra Deanu Instituhtta om 

stengselsfisket 

Ferdig i 2019 

Tana årbok 2019 om tanalaksen  Tana historielag, ferdig i 2019.  

http://www.joddu.no/
https://www.facebook.com/jodduprosjektet/
http://www.joddu.no/
http://www.joddu.no/
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Vedlegg 2: Oversikt over gjennomførte skoleprosjekter 

 

 

 

 

 

 

 

Skole Beskrivelse av tiltak 

Boftsa skole  

(Tana kommune) 

Prosjekt «Elv» (1.-7. klasse) 

 Besøk på Tana museum (lakseutstillingen) 

 Besøk på CallidLagadus utstilling i Båteng 

 Drivgarnsfiske (bla. bussutgifter) 

 Stangfiske i Masjokelva 

Sirma skole  

(Tana kommune) 

Ekskursjon til Tanamunningen for elever fra Sirma.  

Tema: «Farer laksesmolten møter i munningsområdet og i sjøen» 

(overnatting og skyssutgifter) 

Tanabru skole 

(Tana kommune) 

«Laksens uke 2018» for 7. klasse. Opplegget består av:  

 Drivgarnsfiske (praktisk arbeid) 

 Undervisning ved gjesteforelesere 

 Besøk til Tana museum (lakseutstilling) og til LUKE’s 

forskningsstasjon i Finland.  

Deanu sámeskuvla 

(Tana kommune) 

Flerfaglig undervisningsopplegg om tanalaksen for 47 elever (mellom- og 

ungdomstrinn). Elevene jobber i blandete grupper som jobber etter 

forskende metode. De kan velge mellom følgende grupper:  

1) Tradisjonelt garnfiske 

2) Fiskeredskaper 

3) Laksen som ressurs 

4) Fysiske forholds betydning for laksen 

5) Smittevern 

6) Tanaelva som ferdselsåre 

 

Praktiske oppgaver ble innarbeidet siste skoleuke på våren og de to første 

ukene på høsten.  

Karasjok skole 

(Karasjok kommune) 

Ekskursjon for elever fra Karasjok til Tana under drivgarnsfisket (gjelder 9. 

klasse) 

Samisk videregående skole, 

Karasjok 

Prosjekt for elever på VG1 og VG2 (90 elever), våren 2018: «Tanavassdraget- 

laksens hjemplass fra uminnelige tider til kommende generasjoner».  
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Vedlegg 3: Oversikt over bruken av de frie prosjektmidlene 

 

 

 

 

Organisasjon Beskrivelse av tiltak 

Tana historie- og museumslag Produsere Tana Årbok 2019 om fisket i nedre del av 

Tanavassdraget.  

Tema bla.    

- laksefisket i elv og fjord fra 1884 til 1950 

- sammenfatning av laksetingsprotokoller fra 1827 

- tradisjonskunnskap om laksefiske 

- laksefiskehistorier 

Deanu Instituhtta 1) Film og video fra stengselsfiske, inkludert 

informasjonshefte. Hovedvekt på teknikken for 

stengselsfiske 

2) Forestillingen «Lakseeventyr” (gjennomført i juni 

2018) 

Beskenjárga bygdelag Seminar/paneldebatt omkring den nye tanaavtalen i 

forbindelse med BeaskanRocken 2018.  

Dalabogi guovlu Aktivitetsuke for barn- laksefiske i øvre deler av Karasjohka.  

- Film om aktivitetene til bruk i senere opplæring i foreningen 

og for skoler/andre. 

Sirma bygdelag Arrangement bygdedag 28. april 2018: «Laksedag i Tana»: 

Foredrag med bla. forsker Solveig Joks («Laksen trenger ro»), 

utstilling med foredrag (Callid Lagadus), film og kulturinnslag 

Hans Solbakken Rapport «Árbevirolaš luossabivdu Bajit Kárášjogas” – om 

laksefisket i øvre deler av Kárášjohka.  


