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Søknad  JODDU - prosjekt 
 
Tema: Tana- laksen 
 

Antall elever som deltar: 47  
 
Tema: Tanaelvas resusser 
 
Hovedmålsetting: 

- Lære om tradisjonelle fiskemetoder i Tanaelva. Derav lære om laksearten som 
utnyttes, om innhøsting i forhold tradisjonelle kunnskaper, utnyttelse av laksen i 
matkulturen.  

- Gjøre rede for hvordan tradisjonell kunnskap om laksen nyttes i forbindelse med 
fiske og fangst, og diskutere problemstillinger i forbindelse med utnytting av 
lakseressursen i Tanaelva. 

- Nyttiggjøring av Tanaelva som ferdeselsåre. 
- Laksen som eksportvare. 

 
Delmål: 
• Planlegge og gjennomføre undersøkelser i Tanaelva, registrere observasjoner 
og systematisere resultatene. 
• Samtale om hvorfor det i naturvitenskapen er viktig å lage og teste hypoteser 
ved systematiske observasjoner og forsøk, og hvorfor det er viktig å sammenligne 
resultater. 
• Bruke digitale hjelpemidler ved eksperimentelt arbeid og dokumentasjon av 
arbeidet.  

- Laksens betydning for bosetting og økonomi.  
 
 
Begrunnelse for søknaden: 
Tradisjonelt laksefiske i Tanaelva overføres ikke fra generasjon til generasjon som 
tidligere. I dag er det den voksne generasjonene som har disse kunnskapene, og de 
overføres ikke videre til barna. 
For at kunnskapen ikke skal forsvinne ønsker skolen å ha dette som prosjekt, for at 
elevene skal lære om tidligere og dagens fiskemetoder. Det er viktig at elevene lærer om 
fiskets betydning i historisk perspektiv. 
 
Tanavassdraget består av et mangfold av vassdrag og elver med ulik karakteristikk. 
Gjennom tusenvis av år har den atlantiske laksen spesial tilpasset seg den enkelte elv 
og skapt ett rikt og mangfoldig laksebestand. Like lenge som lakseressursene har 
eksistert i elvedalen har lokalbefolkningen her høstet av og nyttiggjort seg av de rike 
naturresursene. Lakseressursene i elvedalen har utformet en egenartet samisk kultur, og 
mangfoldet i den elvesamiske kulturen gjenspeiles blant annet i språket. 
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Tanaelva skal forvaltes slik at laksen som finnes naturlig, skal sikres i levedyktige 
bestander. Tanavassdraget (samisk: Deanučázádat) er ett av verdens største vassdrag 
med atlantisk laks.  
Innenfor vassdragssystemet finnes det 9 større eller mindre vassdrag med i overkant av 
40 elver som til sammen utgjør 1 200 km strekning med elv tilgjengelig for laks. Hittil har 
det blitt identifisert nærmere 30 genetiske bestander av laks i vassdraget. 
 
Fisket som foregår i hovedelva er et flerbestandsfiske. En har mulighet til å fange laks fra 
mange ulike bestander. Hver av bestandene i Tanavassdraget har sine karakteristikker. 
Mange er utpregete smålaksbestander, mens blant annet bestandene i selve Tanaelva 
er en typiske storlaksbestander. 
 
Elevene velger mellom følgende 6 temaer som de fordyper seg i:  
 
1. Tradisjonelt garnfiske: 
Tanavassdraget er et av de få gjenværende elvene i Norge der det per i dag fortsatt 
fiskes med bundne redskaper etter atlantisk laks. Retten til å fiske med tradisjonelle 
garnredskaper i vassdraget har bakgrunn i historisk bruk og sedvane og er lovhjemlet. 
Garnredskapene som brukes i Tana kan deles inn i passive (stengsel og stågarn) og 
aktive redskaper (drivgarn og kastenot). Stengselsfisket har urgamle tradisjoner og mye 
tyder på at dette fisket har røtter helt tilbake til ur-finsk ugrisk tid. Fiskeberettigetes fiske 
er inndelt i ulike fiskesoner i vassdraget. 
 
2. Fiskeredskaper: 
I Tanavassdraget anvendes det fremdeles store mengder ulike fiskeredskaper. Laksen 
på vandring mot gyteområdet oppdager i den lyse sommertiden ulike garnredskaper, noe 
som beskytter den oppvandrende laksebestanden mot for sterk beskatning med 
garnredskap. Altså fungerer den lyse tiden som en beskyttende faktor under laksens 
oppgang, noe som for sin del forklarer at man har kunnet bruke store antall ulike 
garnredskaper i Tanavassdraget uten at laksebestandene ennå er blitt borte. Man har 
lenge drevet fiske i Tanavassdraget med ulike fiskeredskaper.  
 
3. Laksen som ressurs:  
Laks har gått fra å være i overflod til å bli en knapphetsressurs i løpet av få tiår. Dette har 
tvunget frem en forvaltning som fokuserer på at enkeltbestandene skal utnytte sine 
respektive produksjonspotensial. Siden 2008 har de viktigste lakseelvene i Norge blitt 
forvaltet opp mot gitte mål, målt i mengde laks i elva ved gyting. 
 
Fokus må være hvordan ivareta tradisjonelt laksefiske i forhold til fiskeriregulering av 
laksefisket. Laksen som eksportvare. 
 
 
4. Hvordan er følgende forhold viktig for laksebestanden: 
1.Lysforholdene 
3. Lufttemperatur 



Deanu gielda-Tana kommune     
Deanu sámeskuvla 
9845 Deatnu-Tana 
tel. 45517781                        
 
4. Nedbørsmengde 
5. Vannføring 
6. Isdekket på elvene 
7. Tidspunkt for isgang i Tanavassdraget 
8. Vannstand 
9. Vanntemperatur i elva og i havet 
 
Elevene finer ut mer om disse forholdene. 
 
5. Smittevern: 
Det er fiskeren selv som har ansvar for ikke å føre smitte av parasitter eller sykdom 
mellom vassdrag. Det er påkrevd at fiskeutstyret tørkes, eller desinfiseres før en 
begynner å fiske i et annet vassdrag, eller en annen del av et vassdrag.  
Gyro utgjør en trussel mot norske villaksstammer og er per i dag påvist i 48 norske 
vassdrag. Parasitten er en snylter som lever og formerer seg på huden til lakseunger. 
Ved smitte av gyro reduseres produksjonen av lakseunger i vassdrag med opptil 90 % 
og laksebestanden vil dermed på få år utraderes. 
 
6. Tanaelva som ferdselsåre 
I århundre har Tanaelva vært en viktig ferdselsåre for transport av folk og varer i 
lokalsamfunndet. Folk har slått seg ned langs elva, og svært bygder er bygde opp langs 
Tanaelva. Elvam har også hindret ferdsel ved å sperre den nærmeste veien som en sønsker 
å ta.  Bruer er bygde for å lette ferdsel over elva. Elevene kan fordype seg i temaet, og finne 
historiske fakta.  
 
 
Dokumentasjon av arbeidet: 
- Ved bruk av vanntette videokamera kan elevene filme feltarbeidet i elva. Dokumentere 
laksens vandring i elva, og de forskjellige fangsredskapene.  
- Elevene kan velge å digitalisere framføringa.  
 
 
Arbeidet bør starte våren 2018 og avsluttes i 2019. 
 
Prosjektet vil ha stor verdi i forhold til lokal historie, lokal kunnskap og ivaretakelse av 
samisk språk. Lokalt laksefiske har mange samisk ord og uttrykk som elevene vil lære 
underveis i arbeidet.  
Faget samisk knyttes til prosjektet. 
Samarbeidspartnerne må være samisktalende. For sameskolen blir det ekstra utgifter da 
en må søke samarbeid om samiske termer. 
 
Undervisningsoppleggene skal være flerfaglige. 
Undervisningsopplegget knytes til lokale læreplaner i følgende fag: naturfag, 
samfunnsfag, samisk, norsk, mat og helse, kunst og håndverk/ duodji. 
 
Inkludere samarbeid med aktører utenfor skolen skal være en del av prosjektet. 
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Organisering: 
Elevene velger hvilke tema de ønsker å jobbe med. Elevene velger tema for at  de 
skal være mere motivert for arbeidet. Elevene skal jobbe etter forskende metode. 
Våren 2018 – høsten 2018.  Praktiske oppgaver siste skoleuke på våren, og to første 
skoleukene på høsten. 
 
Elevene jobber på tvers av klassetrinnene. Mellomtrinnselevene jobber sammen. 
Ungdomstrinnselevene jobber sammen. Det planlegges mest mulig praktisk arbeid 
for elevene. 
 
Laksen som matkultur inkluderes i prosjektet.  
 
Budsjett:  
Innkjøp av ressurspersoner Kr. 15 000 

Elevtransport Kr. 15 000 

Innkjøp av laks til bearbeiding Kr.  5 000 

Innkjøp av tidsskrifter Kr. 1 000 

Frikjøp lærere Kr. 10 000 

Kjøp av materiell og utstyr Kr. 20 000 

Kurasavgifter Kr. 8 000 

Uforutsette utgifter og administrasjon Kr. 5 000 

Utgifter tilsammen Kr. 79 000 

 
 

Søknadssum kr. 75 000 
 
 
 
 
Tana 15.03.2018 
 
 
Berit Ranveig Nilssen 
Rektor deanu sámeskuvla


