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Søknad om frie prosjektmidler fra Joddu til bacheloroppgave om 
Tanavassdraget. Tittel: Redskapsutvikling og fangstfordeling i Tana 1984 – 2017  

Jeg søker herved om midler fra Joddu-prosjektet for å kunne gjennomføre min 
bacheloroppgave i naturforvaltning. Oppgaven min skal gjennomføres i tidsrommet: 
1.05.2017 – 23.05.2018.  

 
Jeg er nå på siste semester i min bachelorgrad på studiet naturforvalting på Steinkjer, på Nord 

Universitet. Valgte dette studiet pga. stor interesse for friluftsliv og forvalting. Har jobbet i 

elveoppsynet i Tana i seks sesonger nå og har dermed en relevant sommerjobb til studiet.  

Studiet inneholder teori og praktisk feltarbeid innenfor jakt, fiske, økologi, landskap, 

naturlover, planter, dyr og klima. Vi lærer først veldig mye om arter, økologi og lovverk, så 

har vi hatt en god del om hvordan dette skal forvaltes på en bærekraftig måte samtidig som 

det skal kunne brukes som ressurser.  

Når jeg startet på studiet var det Nord-Trøndelag høyskole(HiNT), men halvveis inn i mitt 

første skoleår ble det omgjort til Nord Universitet. Og sammenslått med Universitetet i 

Nordland og Høyskolen i Nesna. Etter denne sammenslåingen har det blitt mindre midler til 

hvert enkelt studie, og dermed blitt mer egenandel å betale for studentene. Spesielt for våres 

studie som har obligatoriske feltarbeid som krever mye egenandel. Forrige semester inneholdt 

blant annet en obligatorisk skoletur til Costa Rica, som krevde en egenandel på over tjue 

tusen.  

 

Ettersom jeg selv er oppvokst i Tana(Smalfjord) og har arbeidet i elveoppsynet, har det vært 

en selvfølge at jeg ønsket å skrive om Tanaelva i min bacheloroppgave. Jeg fikk tilbud av 

Norsk institutt for naturforskning(NINA) om være med på et større prosjekt i Tanavassdraget. 

Jeg skal i min del av prosjektet skrive om bacheloroppgave om Redskapsutvikling og 



fangstfordeling i Tana 1984 – 2017. Altså registrering av stengsel og stågarn i 2017 som 

skal sammenlignes med tilsvarende registreringer foretatt i 1984 og 2010. Samt telling av 

stangfiskere fra båt og land på begge sider av riksgrensen. Valget på denne problemstillingen 

er tatt ut fra dagens bekymring for laksebestanden og utviklingen av det tradisjonelle 

elvefisket, samtidig som det er en del uenighet rundt temaet, og det trengs mer kunnskap. 

Selve feltregistreringene er allerede utført av elveoppsynet i hele vassdraget i både uke 27 og 

29, i sesongen 2017. Tanavassdragets Fiskeforvaltning skal også få resultatene fra denne 

oppgaven, derfor blir den utført av elveoppsynet, og fordi jeg selv jobber der.  

Har fått veiledere både på Nord Universitet og i NINA. Stig Tronstad på Nord Universitet har 

lite kunnskap om Tanavassdraget, men vil være i nærheten og behjelpelig med skrivingen av 

bacheloroppgaven. Veilederne på NINA er Tor Heggberget og Anders Foldvik, begge er i 

Trondheim på NINA-huset. Jeg har også vært i kontakt med Aage Solbakk som har vært 

behjelpelig med materiale på tradisjonelt fiske i Tana. Narve Stubbraaten Johnsen i 

Tanavassdragets Fiskeforvaltning har hjulpet med håndtering av data og rådgivning. De vil 

kunne hjelpe meg med alt tekniske, kontakter og skriving. Verken NINA eller Nord 

Universitet støtter økonomisk. Oppgaven vil bli publisert til våren, den skal leveres på Nord 

Universitet 23. Mai, og oppgaven skal forsvares 11. juni. NINA anbefalte meg å skrive denne 

oppgaven på den bakgrunn at jeg er fra Tana, kjenner den lokale tradisjonelle kulturen, har 

stor interesse for området og har elvesamisk bakgrunn.  

 

Kostnader gjennom siste året med bachelorskriving 

 

25 000 NOK -  eventuelt mer til obligatorisk skoletur til Costa Rica i november. 

4 000 NOK pr. Tur/retur Tana x 3 = 12 000 NOK - Turer nordover for å kunne få skrivehjelp 

på TF(Tanavassdragets Fiskeforvaltning). Aage Solbakk er behjelpelig med historisk 

kunnskap knyttet til det tradisjonelle fisket.  

368 NOK pr. Tur/retur Steinkjer/Trondheim – For å få veiledning fra NINA-forskerne. 

Usikker på antall turer, ca. 6 i løpet av året = 2 208 NOK. 

Andre obligatoriske feltturer med studiet i løpet av året(kjøring, kost, egenandel, overnatting, 

utstyr) = 5 500 NOK. 

Studentavgiften = 730 NOK x 2 semester = 1 460 NOK. 

Kost/losji = 7 000 

Uforutsette utgifter = 7 000 

 



Totalsum =  60 168 NOK 

 

Framdriftsplan 

8. desember – 20. Desember: Forprosjekt bachelor. 

8. desember – 4. Januar: Skrive ferdig forord, innledning, områdebeskrivelse og metode. 

4. januar – 22. Mars: Bearbeide data og lage ferdige diagrammer. 

22. mars – 23. Mai: Skrive diskusjon, konklusjon og sammendrag, samt finpuss på hele 

oppsettet. 

23. mai: Innlevering av bachelor. 

11. juni: Forsvar av bacheloroppgave. 

 

 


