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Prosjekt: Joddu-samarbeidsarena for laks 

DALABOGI GUOVLU ble stiftet 1995 og har i dag 73 medlemmer. Foreningens 
formålsparagraf: 
 
«Øke verdien av stedet som frilufts- og feriested. Øke trivsel og samhold for 
medlemmene og skape tilhørighet. Arbeide aktivt for å øke mulighetene til jakt, 
fiske og bærplukking for alle. Arbeide aktivt mot forsøpling, forurensning og 
overforbruk av naturen»  

Dalabogi Guovlu søker med dette kr 47.000 til prosjekt «Joddu -samarbeidsarena for Laks» 

Mandatet for prosjektet  

Prosjektets navn: Buolvvas bulvii/fra generasjon til generasjon  

Prosjekteier: Dalabogi guovlu 

Prosjektleder: Leder i foreningen  

Bakgrunn for prosjektet: 

Videreføring av lokal og tradisjonell kunnskap rundt den elvesamiske kulturen hvor laksefiske har en 
stor betydning. Det betyr at all kunnskap og erfaring innenfor laksefiske bør videreføres fra den eldre 
generasjonen til den yngre. Det være seg å lære om laksen, viten om vannstand, hvor det kan fiskes, 
og hvor man kan kjøre med elvebåt. Man ønsker at barn og unge gjennom ulike aktiviteter samt 
erfaringer fra de eldre, lærer seg stangfiske, både med sluk, flue, dupp og woble.  

Prosjektets formål: 

Å videreføre tradisjonell og lokal kunnskap til barn og unge.  For å bevare bærekraftig laksestamme 
er det viktig å formidle kunnskap om laksens syklus i elva.  

Mål:  

- Laksens vandring i vår del av elven, fra yngel til storlaks.  
- Gyteplasser 
- Andre fiskearter 
- Bruk av elvebåt, ivareta sikkerhet. 
- Bli kjent med ulike vannstander, stigende og synkende. 



- Fiskebittet ved de forskjellige vannstandene 
- Bruk av stang, vanlig stang og fluestang. Fra land og fra båt. 
- Bruk av ulike typer sluker/fluer brukes til hele fiskesesongen 
- Lære å behandle og oppbevare fangsten.  Salte og røyke laks. 
- Ord og begrepsbruk i den elvesamiske kulturen.  

 

Prosjektets omfang og avgrensing: 

- Se prosjektets formål 

Rammebetingelser: 

Geografiske området som skal brukes under dette prosjektet, er i øvre del av Karasjohkka, fra 
storfossen våres til Dapmotguoika. Dette medfører at deltakerne i dette prosjektet må fraktes til og 
fra med elvebåt.   

Tidsperioden prosjektet skal foregå, er fra 24.06-31.07 2018, og aktivitetene gjennomføres i denne 
perioden. Dette er avhengig av vannstanden i elva.  

Målgruppe for prosjektet: Barn og unge opptil 25 år. Fortrinnsvis foreningens medlemmer, men 
andre kan også delta.  

Dalabogi guovlu stiller opp med fluestenger, som skal brukes under dette prosjektet.  Det må kjøpes 
inn en del fiskeutstyr og følgende må leies: båter, fotoutstyr og instruktører.  
 
Prosjektet skal filmes for å kunne brukes igjen til senere opplæring. Materialet skal også kunne 
benyttes av skoler og andre interesserte.  
 
Det ordnes også med overnatting denne uken aktiviteten foregår, avhengig av kapasitet.  

De ansvarlige til å gjennomføre aktiviteten delegeres av prosjektleder.  

Økonomi:  

Innkjøp av fiskeutstyr      kr.   5.000 
Leie av båter       kr.   6.000 
Transport  tur/retur Myrskog og Dalabohki   kr    9.000 
Leie av film og fotoutstyr     kr.   6.000 
Instruktører        kr. 15.000 
Diverse        kr    6.000 
 
Sum        kr. 47.000 
 
For ytterlige informasjon kontakt undertegnede på telefon 91 72 06 63, eller Klemet Turi (kasserer)på 
telefon 48 36 04 17.  
Epost: ktturi@gmail.com 
 
 
For Dalabogi Guovlu  
 
Nils R Dalseng 
leder 


