
FRAMDRIFTSRAPPORT FOR PROSJEKTET «JODDU- SAMARBEIDSARENA FOR LAKS I 

TANAVASSDRAGET» (01.01.-31.03.2018) 

 

Generelt 
Prosjektarbeidet har vært gjennomført ihht. prosjektbeskrivelsen av 22.09.2017, tidsplan for 1. 

halvår 2018 og revidert budsjett for 2018.  

Styringsgruppa har hatt to møter i løpet av perioden (10. januar og 11. april). Det var planlagt et 

møte i referansegruppa til mars, men dette møtet er foreløpig utsatt til mai. Referansegruppa har 

utover dette vært holdt orientert om prosjektframdriften via e-post.  

Arbeidspresset har vært stor i prosjektet i perioden. Fra 01.02 begynte Aina Alice Olsen i 

engasjement som prosjektmedarbeider i Karasjok kommune, og dette har bidratt til betydelig 

avlastning for prosjektlederen. Sammen med øvrige medarbeidere i Karasjok kommune arrangerte 

Aina et informasjonsmøte om prosjektet i Karasjok 27.02.2018. Utover dette har det i Tana blitt 

informert om prosjektframdriften i forbindelse med folkemøter.  

Framdrift for de enkelte delene av prosjektet er beskrevet og vurdert nærmere nedenfor. 

 

Rapportering på tiltaksnivå 

Tiltak A1) Møteplassen «Joddu» 

Det er gjennomført ett temabasert dialogmøte i løpet av rapporteringsperioden (tema: predasjon på 

tanalaksen). Møtet ble avholdt på formiddagstid i Tana, og innleder var Martin Svenning fra NINA. 

Deltakere var representanter for lokale organisasjoner, Tanavassdragets fiskeforvaltning, ordfører og 

representanter fra Sametinget.  

Selv om dialogmøtene oppleves som noe konfliktfylte, så opplever vi at det er viktig å la forskere og 

representanter for lokale organisasjoner møtes i mindre fora. Det gir muligheter for en tettere 

utveksling enn i større møter og kan bidra til bedre samhandling på sikt.  

 

Tiltak B2) Formidle forskningsresultater til allmennheten  

 

a) Utvikling av hjemmesiden www.joddu.no 

Det har dessverre ikke vært stor framdrift i arbeidet med hjemmesiden, bla. pga. stort arbeidspress i 

prosjektet og delvis fordi vi har manglet gode bilder til illustrasjoner. Det er per utgangen av mars 

inngått 2 avtaler om bildekjøp. Disse bildene er nå oversendt til webdesigner hos Custom Publish, og 

det videre arbeidet med hjemmesiden kan fortsette. Forsinkelsene medfører antakeligvis at 

hjemmesiden ikke er lansert og operativ før tidligst i juni 2018.  

 

b) Folkemøter med forskere:  

Det er gjennomført følgende tre serier folkemøter:  

 

http://www.joddu.no/


 11. januar (kun i Karasjok): Steinar Pedersen: «Laksefisket i Karasjok: Selvbestemmelse fram 

andre halvdel av 1800-tallet».  

 

 29. og 30 januar: Martin Svenning (NINA): «Predasjon på tanalaksen».  

 

 20. og 21. mars: Vidar Wennevik (Havforskningsinstituttet): «Genetiske påvirkninger på laks- 

er det noen fare?».  

 

Erfaringene fra alle møteseriene er gode. Det er interesse i lokalbefolkningen for å delta og for det 

som formidles. Møtet på predasjon samlet svært mange i Tana (65 personer), både unge og eldre. 

Martin Svenning gjorde en god jobb med å informere og føre dialog om et til dels kontroversielt 

tema. Temaet til Vidar Wennevik (genetikk) var på mange måter vanskeligere tilgjengelig, men det 

var relativt godt oppmøte (20 i Tana og 10 i Karasjok). Tilsvarende på Steinar Pedersens foredrag i 

Karasjok. Vi har fått gode tilbakemeldinger på også disse møtene fra engasjerte og takknemlige 

tilhørere. På møtene nå over nyttår har vi også hatt flere deltakere fra lokalbefolkningen på finsk side 

av vassdraget. Dette stiller krav til at tolkingen mellom norsk og samisk er av høy kvalitet.  

Møtet med Vidar Wennevik blir finansiert med midler fra 2016- bevilgningen; de øvrige fra 

hovedprosjektet. 

 

c) Tilgjengeliggjøring av informasjon på nett:  

Dokumentasjonen fra folkemøtene gjøres fortløpende tilgjengelige på nett 

(http://www.tana.kommune.no/joddu-prosjektet.433396.no.html). Prosjektledelsen jobber fremdeles 

med oppsummeringen fra flere av møtene, men de gjøres tilgjengelig så snart kvalitetssikring er 

foretatt.  

Per 22.03 har Facebook- siden (https://www.facebook.com/jodduprosjektet/) 176 følgere. Vi har mål 

å få flere til å følge siden. Her legger vi ut informasjon om arrangementer, rapportering, henviser til 

oppsummering fra møter osv.  

 

Tiltak B1) Få en oversikt over og tilgjengeliggjøre forskningsresultater 

Det er foreløpig ikke lagt planer for dette. Det systematiske arbeidet med å innhente 

forskningsrapporter, lage sammendrag av disse og få tillatelser til å linke til hjemmesiden 

www.joddu.no har vi dessverre ikke hatt kapasitet til å følge opp enda.  

 

Tiltak B3) Planlegge formidlingstiltak rettet mot barn og unge i Tana og Karasjok 

 

a) Laksens dag (juni 2018):  

Det er bestemt i samråd med skolene at laksens dag for 5. klasse (mellomtrinnet) skal arrangeres i 

Tana den 7. juni og i Karasjok den 14. juni. Forarbeider til dagen har startet i samarbeid med TF, Tana 

museum og den enkelte skole.  

b) Undervisningsopplegg for ungdomstrinnet:  

http://www.tana.kommune.no/joddu-prosjektet.433396.no.html
https://www.facebook.com/jodduprosjektet/
http://www.joddu.no/


I forhold til undervisningsopplegget for ungdomstrinnet har det vært begrenset framdrift pga. mye 

annet arbeid. Det ble avholdt et planleggingsmøte med Eero Niemelä ved LUKE (Utsjok) om saken, 

men vi besluttet i fellesskap at det ikke var naturlig å samarbeide videre om dette. Austertana skole 

har signalisert at de kan ha muligheter til å bidra med noen timers innsats fra skolens pedagoger. Vi 

kommer tilbake til saken etter hvert, sannsynligvis ikke før over sommeren.  

 

C) Undervisning om laks- og laksefisket i skolene: 

Styringsgruppen fremmet i sitt møte den 10.01 et forslag om å bevilge ekstra midler til 

undervisningsarbeid i skolene om laks og laksefisket. Midlene ble utlyst til alle grunnskoler med 

søknadsfrist den 15.03. Samisk videregående skole i Karasjok søkte dessuten om tilskudd over de frie 

prosjektmidlene som ble utlyst med samme frist. Det kom inn søknader fra samtlige grunnskoler i 

Tana og Karasjok. Søknadene skal behandles i styringsgruppemøtet den 11.04.2018. Gjennom disse 

tiltakene vil prosjektet nå ut til nærmeste samtlige mellom- og ungdomstrinnet i begge kommuner. 

Tiltakene ved Samisk videregående skole når over 90 elever på vg1 og vg2. Søknadene fra skolene 

omfatter både praktisk og teoretiske opplegg, og det er en god bredde i søknadene.  

 

Tiltak C1) Konferanse om Tanalaksen og laksefisket i Tanavassdraget 

 

Det er satt ned en programkomite for konferansen som har hatt et møte i løpet av perioden. Neste 

møte er planlagt avholdt den 05.04.2018. Komiteen består av Steinar Pedersen, Mildrid Sofie 

Mudenia, Elin Sandvik og Kjell Sæther. I tillegg er Tor Heggberget fra NINA bedt om å komme med 

innspill til den biologiske delen av programmet, samt foreslå aktuelle innledere for denne delen.  

Det er laget en første skisse til et programpunkter for konferansen med følgende 3 sesjoner: 1) 

Laksefisket i Tanavassdraget- betydningen for samisk kultur og samfunnsliv, 2) Kunnskapsstatus - 

tanalaksen (økologi og tradisjonell kunnskap) og 3) Lakseforvaltningen i Tanavassdraget.  

Programskissen har vært sendt ut til en rekke aktører for å få innspill. Det har vært noe delte 

meninger om hva profilen på konferansen bør være. Det gjelder blant annet om konferansen skal 

begrenses til tema omkring laks og laksefisket, eller om det også skal tas inn historie som fag/tema.  

Det er sendt invitasjoner til klima- og miljøministeren og til sametingspresidenten om å holde 

åpningsinnlegg. KLD har svart at statssekretær Atle Hamar vil delta.  

 

Tiltak C2) Vandreutstilling om Tanalaksen og laksefisket i Tanavassdraget i dag 

Det er nå på plass ny direktør ved Tana- og Varanger museumssiida, som drifter Tana museum. Det 

skal gjennomføres et møte med museumssiidaen den 06.04 for å drøfte utstillingssamarbeid.  

 

Tiltak C3) Forprosjekt for kartlegging av lokal, økologisk kunnskap (LEK) i tilknytning til laksefisket i 

Tanavassdraget 

I etterkant av folkemøtet om predasjon ble det bestemt at det skulle arbeides videre med 

tradisjonskunnskapsseminaret for gjennomføring i slutten av mai (fredag 25.- lørdag 26. mai). Steinar 

Pedersen har trukket seg fra programkomitearbeidet pga. ulike syn på arrangementets profil. 



Komiteen består nå av Solveig Joks (Samisk høgskole) og Stine Rybråten (NINA), med 

prosjektarbeiderne som praktiske tilretteleggere. Det foreligger et utkast til program som består av 

innledninger fra samfunnsvitere, bordsamtale, gruppearbeid og innlegg fra lokale tradisjonsbærere.  

 

Tiltak C4: Kontakt med andre kunnskapsmiljøer i Norge og i Barentsregionen 

Det har i løpet av perioden vært fortløpende kontakt med lakseforskere på norsk og finsk side, 

fiskeforvaltningen lokalt og nasjonalt, samt andre kompetansemiljøer som KLV. Vi har også hatt et 

informasjonsmøte med politisk og adm. representanter fra Sametinget og de har deltatt på ett av 

våre dialogmøter (om predasjon). 

 

Frie prosjektmidler til tiltak ihht. prosjektets formål 

Etter styringsgruppemøtet den 10.01 ble det utlyst midler til lokale og regionale organisasjoner til 

tiltak i tråd med prosjektets formål. Det kom inn 10 søknader om tilskudd. Disse omfatter opplæring i 

fiske for barn og ungdom, andre møter og seminarer i bygdene om laks/laksefiske, produksjon av 

årbok om laksefisket, forskningstiltak, filmproduksjon og intervjuer av tradisjonsbærere.  

Søknadene skal behandles i styringsgruppemøtet den 11.04.  


