
VURDERING AV SØKNADER- FRIE PROSJEKTMIDLER (JODDU-PROSJEKTET 2018). INNSTILLING TIL STYRINGSGRUPPENS MØTE DEN 11.04.2018.  

 Søker Beskrivelse av tiltak Søknadsbeløp Forslag til 
bevilgning 

Vurdering (begrunnelse) 

1 Tanavassdragets 
fiskerettshavere (TVR) 

1) Intervjuer av 
tradisjonsbærere 

2) Presentasjonsfolder til 
alle husstander  

3) App for å registrere 
tradisjonell kunnskap 

235.000 
(delfinansiering 
av totalt 265000) 

0,- Søknaden gjelder i hovedsak innsamling av 
informasjon (dokumentasjonsarbeid), ikke formidling. 
Videre skal hovedparten av tilskuddet benyttes til 
lønn (kr 230.000). Prosjektering av app anbefales ikke 
på nåværende tidspunkt pga. at nasjonale 
myndigheter allerede har iverksatt utvikling av 
tilsvarende løsninger som bla. prøves ut i våre 
nærområder i Enare og Kautokeino 
(http://www.leonetwork.org/en/docs/about/mobile ).  

2 Tana historie- og 
museumslag 

Produsere Tana Årbok 2019 om 
fisket i nedre del av 
Tanavassdraget.  
 
Tema bla.    
- tradisjonell tilvirkning av laks, 
sjøørret og annet matfisk 
- tradisjonelt fiske etter ulike 
fiskearter i Máskejohka 
- tidligere fiske etter sjøørret og 
sjørøye 
  

50.000,- 
(delfinansiering, 
uspesifisert andel 
dugnadsarbeid).  

50.000,- Søknaden gjelder bla. formidling om historisk og 
tradisjonelt fiske, som vurderes til å være innenfor 
prosjektets mandat og formål. Det er også lagt vekt på 
at frivillig innsats utløses utover tilskuddsbeløpet. 
Innvilges.  

3 Nattvann hytteforening Opplæring i fiske fra båt og fra 
land for barn i hytteforeningen. 
6 timers opplegg à 1 
ettermiddag.  

22.350 (totale 
kostnader 
24.850).- 

5.000,- Søknader gjelder i hovedsak kjøp av utstyr 
(fiskestenger). Det foreslås innvilget en mindre sum 
som i hovedsak dekker utgifter til selve aktiviteten 
(formidlingen).  

http://www.leonetwork.org/en/docs/about/mobile


4 Deanu Instituhtta Film og video fra stengselsfiske, 
inkludert hefte (om hva?). 
Hovedvekt på samiske begreper 
innen stengselsfiske.  

230.000,- 
(totalsum: 
525.000,-).  

103.000,- Søknaden gjelder for formidling og dokumentasjon av 
hvordan med fiske med fiskemetoden stengsel. 
Søknadsbeløpet er stort ihht. rammene for 
tilskuddspotten (frie prosjektmidler) og vi har derfor 
måtte redusere beløpet som innvilges jmf. søknaden.  

5 Beskenjárga bygdelag Seminar/paneldebatt omkring 
den nye tanaavtalen i 
forbindelse med BeaskanRocken 
2018. Jobber også med å få til 
kurs i fluefiske og garnbøting. I 
tillegg andre tiltak som 
gratiskonsert, fiskekonkurranse 
og transport-  

50.000,- 
(totalsum: 
97.500,-) 

20.000,- Deler av søknaden gjelder formidlings- og dialogtiltak 
som når mange mennesker i Karasjok. Andre tiltak 
som gratiskonsert vurderes til å være utenfor 
formålet. Søknaden Innvilges, men beløp reduseres 
(dekker utgifter til seminar og fiskekurs).   

6 Dalabogi guovlu - Aktivitetsuke for barn- 
laksefiske i øvre deler av 
Karasjohka. Inkludert formidling 
om laksen, gyteplasser, bruk av 
elvebåt, vannstander, 
fisketeknikker 
- Film om aktivitetene til bruk i 
senere opplæring i foreningen og 
for skoler/andre. 

47.000,- 47.000,- Tiltaket gjelder formidling om laks og laksefiske for 
barn og unge. Innvilges.  

7 Sonja Lydia Kimo Pedersen Bacheloroppgave i 
naturforvaltning 
(redskapsutvikling og 
fangstfordeling i Tanaelva 1084-
2017) 

60.168,- 0,- Tiltaket gjelder en studentoppgave (forskningsarbeid), 
ikke formidlingstiltak. Vurderes ikke til å være 
innenfor prosjektets resultatmål og 
tilskuddsutlysningen.  

8 Eero Niemelä Rapport om tanalaksens økologi 
(sammenstilling av økologisk 
kunnskap), inkludert grafikk som 
tilrettelegger informasjonen for 
utstillings- og 
undervisningsformål.  

170.000,- 0,- Tiltaket gjelder i hovedsak en rapport med 
sammenstilling av forskningsarbeid, ikke 
formidlingstiltak.  Vurderes ikke til å være innenfor 
prosjektets resultatmål og tilskuddsutlysningen.  



 

9 Sirma bygdelag Arrangement bygdedag 28. april 
2018:  «Laksedag i Tana»: 
Foredrag med bla. forsker 
Solveig Joks («Laksen trenger 
ro»), utstilling med foredrag 
(CallidLagadus), film og 
kulturinnslag.  

25.000,- (av totale 
kostnader på 
36.000,-).  

25.000,- Tiltaket gjelder formidling om laksen/laksefisket 
overfor bygdefolket og andre. Innvilges.  

10 Barents Seaweed AS ved 
Kåre Breivik 

Konferanse «Forum for Biomarin 
Industri» 

75.000,- 0,- Søknaden gjelder informasjonsdager om marin sektor 
og er utenfor formålet til Joddu (laks- og laksefisket i 
Tanavassdraget).  

11 Samisk videregående skole 
(Karasjok) 

Prosjekt for elever på vg1 og vg 2 
(90 elever), våren 2018;  
«Tanavassdraget- laksens 
hjemplass fra uminnelige tider til 
kommende generasjoner». 
Elever ved skolen skal bli kjent 
med laksens liv. Tilskuddet skal 
dekke utgifter til forelesere med 
forskere (2 stk), innleie av lokale 
ressurspersoner til 
undervisningen, materiell til 
praktisk arbeid (fiske), 
transportutgifter, kurs for 
lærere) 

50.000,- (av totale 
utgifter på kr.  
100.000) 

50.000,- Søknaden gjelder formidling i videregående skole. 
Innvilges.  

 Total bevilgning  1.014.518,- 300.000,-  


