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Søknad om prosjektmidler - Joddu 

Det vises til utlysning av prosjektmidler gjennom prosjektet "Joddu-samarbeidsarena for laks". 

Det arbeides med å sluttføre arbeidet med program for konferansen «Forum for Bio-marin 

Industri, som skal arrangeres i Tana 24. – 25. mai 2018. Det skal som en del av konferansen 

arrangeres «Tang og Tare – festival» den samme uken som konferansen pågår. Festivalen skal 

inneholde informasjonsdager innen marin sektor, kursaktiviteter der det skal tilbys kurs i bruk av 

Tang og tare til matlaging m.m. Informasjonsdagene vil være åpent for publikum, det vil bli sendt 

invitasjon til barnehager og skoler, og miljøutfordringer i vassdrag og fjordene vil få 

oppmerksomhet.  

Gjennom informasjonsdagene skal det rigges til med informasjonsstander, smaksprøver med 

havets ressurser som råvare, inkludert laks fra Tana, og andre aktiviteter. 

 

Informasjonsdagene skal bringe frem relevante informasjon om; 
- betydningen av samspillet mellom laksevassdrag og fjordsystemet,  
- betydningen for villaksen kontra oppdrettslaks.  

 
Informasjonsdagene skal bidra til en større forståelse og kontakt med lokalmiljøene og relevant 
forskning. Det skal gjøres gjennom et samarbeid med Universitetet i Tromsø, Arktis, Sintef 
Ocean,  NTNU m.fl. som er invitert til disse festivaldagene. 
Festivaldagene skal også prøve å synliggjøre betydningen av forholdene med ulike sider av klima 

og miljø, som kan påvirke villaksens oppvekstvilkår fra yngel, smolt og til gyteferdig laks. 

 

Festivaldagene er et lokalt arrangement og i lokal regi. Den skal involvere lokalt miljø til et 

samarbeid som skal sette Tana på kartet ang. betydningen av våre ressurser i havet, som et 

oppvekstområde for laks m.m. og av klima og miljø.  Den to-dagers konferansen som går i 

samme uke er et samarbeid mellom Kunnskapsparken Origo Alta, Algenettverk Nord og Barents 

Seaweed as, og har et eget selvstendig budsjett, og er uavhengig av festivaldagene. 

 

Det søkes derfor om et arrangements- / festivaltilskudd på Kr. 75 000,- 

 

Det ses frem til et positivt vedtak for søknaden. Svar på søknaden kan sendes til min e.post 

adresse. Dersom tilskudd innvilges, vil regnskap med festivalrapport bli sendt kommunen. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Barents Seaweed as 

Kåre Breivik / sign 
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