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Søknad om tilskudd fra Joddu prosjektet 

Vi søker med dette om kr. 50 000.- i tilskudd til vårt prosjekt ved vår skole for vårsommeren 
2018.  

Tittel 

“Deanučázadat -Luosa ruoktu don doložis ja boahttevaš buolvvaide” 

“Tanavassdraget –Laksens hjemplass fra uminnelige tider til kommende generasjoner” 

 

Skole:  

Samisk videregående skole, Karasjok v/ rektor Synnøve Solbakken-Härkönen , tlf 78 46 96 00 
Andre kontaktpersoner: studieinspektør Mette Anti Gaup tlf. 952 80 369. 
Deltakere ved skolen: Alle vg1 og vg2 klassene ved skolen, ca 90 elever 

 

Prosjekttema: 

Prosjektet skal handle om lokalbefolkningens tradisjonelle fiske og forvaltningen av fisket fra tidligere 
tider og til i dag. I prosjektet skal elevene ved Samisk videregående skole bli kjent med laksens liv og 
vandring fra elv til hav og veien hjem igjen gjennom naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige 
forskningsresultater.   

Innledning: 

Prosjektet skal dreie seg om tradisjonell laksefiske i Karasjok området og laksens verdi for 
lokalbefolkningen. Den samiske befolkningen har tidligere fisket med ulike fangstmetoder og mange 
av de er i nyere tider blitt forbudt. I dag er fiskemetodene stengselsfiske, stågarnsfiske, drivgarnsfiske 
og stangfiske. Den tradisjonelle elvebåten er lokalt tilpasset for de ulike elvedalene. I prosjektet skal 
elevene også bli kjent med elvebåtenes utforming og dens tilpasning til ferdsel i elv. I samisk 
perspektiv er det også viktig å jobbe med ulike begrep for laksen og laksefisket.  



Lokalbefolkningen har mye kunnskap om laksen, og de har også erfaring med at laksen har et forhold 
til folket i samfunnet. Det er også samlet naturvitenskapelig kunnskap om laksens reise fra elv til 
fjord og hjem igjen. Ved samisk videregående skole vil vi samle og kartlegge informasjon om de ulike 
forskningsresultatene som berører laksen.  

 

 

Bakgrunn for prosjektet 

Samisk tradisjonell næring som laksefiske har fra uminnelige tider vært naturlig for eksistensgrunnlag 
for samene i området. Arktisk er hjemmet for mange urfolk hvor deres kultur og levemåte er tilpasset 
det arktiske området.  Lignende levekår finnes også i andre arktiske kulturer. På grunn av de 
naturgitte forholdene valgte samene å bosette seg i området basert på næringskombinasjon med 
jakt, fiske og reindrift. Samene i området har gjennom praksis over lang tid opparbeidet seg 
kunnskap om laksen og laksefisket.  Det samiske samfunnet har overlevd på grunn av de rike 
naturressursene i Tanadalen, og for videre eksistens er det viktig at naturressursene utnyttes riktig i 
forhold til folket og naturen for en kontinuitet i deres levemåte. 

Målsetting for prosjektet 

- samisk ungdom/ elevene skal få kjennskap til hvor sentral laksen og laksefisket er og har vært i det 
samiske samfunnet. 

- samisk ungdom/ elevene skal kunne bruke og kjenne igjen samiske begrep for  laks og laksefiske 

-elevene skal kjenne til  innholdet for begrepet bærekraftig utvikling og til forutsetninger for en 
bærekraftig laksefiske  i et samisk perspektiv 

-elevene skal kjenne til ulik grunnlag for forskningsresultater for fiske og miljøinngrep 

 

Samarbeidspartnere 

Samisk videregående skole vil danne en prosjektgruppe som skal planlegge organiseringen og 
den konkrete gjennomføringen av lakseprosjektet. Til prosjektet vil det etableres samarbeid 
med naturfaglige forskere for laks som skal forelese om faktaopplysninger om laksen og dens 
vandring. Det skal også etableres kontakt med samiske forskere fra Sámi Allaskuvla for 
temaet samisk tradisjonskunnskap om laks og laksefiske. Ellers vil lokalbefolkning brukes 
som ressurspersoner, personer med kontinuitet og suksesjon for tradisjonell laksefiske. De 
innehar kunnskapsgrunnlag med spesialkompetanse for laksefiske og de innehar også 
fagspråk for laks og laksefiske på samisk.   

Tidsplan og tiltak (hvilke tiltak som skal gjennomføres, metoder) 

Prosjektet planlegges å starte opp i midten av mai måned i 2018 og avsluttes senest 21. Juni 
2018. 



Tid Innhold- Tiltak ansvarlig 
Uke 21-23 Skaffe kunnskapsgrunnlag til temaet gjennom 

tekster.  
-Sámis tidsskrift nr. 26-2017 
-Fra pensum i fagene maturfag, samfunnsfag 
samisk, norsk 
-lakse og fiskebegrep 

Faglærere gjennomfører 

Plangruppe og bibliotek 
skaffer skriftlig 
kunnskapsgrunnlag 

Uke 21-23 Forelsning, naturfaglig forskningsgrunn av 
lakseforsker 

plangruppe 

Uke 21-23 Forelsning, samfunnsfaglig forskningsgrunn av 
samisk forsker 

 

Uke 24-25 Praktisk arbeid med tema laksefiske med ulike 
temaer for de forskjellige klassene, informasjon 
samles og kartlegges.  

-elvebåt, ferdsel med båt og annen utstyr til fiske 

-næringsstoffer i laks, tilberedning av laks 

-laksefiske metoder (delta på ulik fikse) 

-naturfaglig forskning (natur, kjemi, 
matematikk) 

-samarbeid med Karigasniemi bygdehus og 
lakseobeservasjon (i samarbeid med 
lakseforsker)  

 

Klasselærerteam og lokale 
ressurspersoner 

Uke 25 Evaluering Plangruppe, involverte lærere 

Budsjett med finansieringsplan 

Inntektsposter: 

Søknadsbeløp     kr. 50 000.- 
Egne midler      kr 50 000.- 100 000.- 

Utgiftsposter: 

Lønn/ honorar til to forelesere  kr.  20 000.- 

Lønn/ honorar til ressurspersoner  kr  20 000.- 

Materiell til forskning, praktisk arbeid,  
tilberedning av laks, kjøp av laks  kr.  19 000.- 

Reiseutgifter, buss til fiskeplasser  kr. 21 000.- 

Kurs, konferanse for prosjektgruppe,  



Lærerteam i Inari 23. og 24.05.18 om  
samiske verdier og laksefiske i Tanadalen kr  15 000.- 

Andre kostnader    kr.  4 000.- 100 000.- 

 

Vi håper på en positiv og velvillig behandling av vår søknad. 

 

For Samisk videregående skole 

Synnøve Solbakken-Härkönen 

Sign. 


