
PROSJEKTET: «JODDU- SAMARBEIDSARENA FOR LAKS I 

TANAVASSDRAGET» (Halvårsplan november 2017- juni 2018) 
 

Utkast per 27.10.2017.  

Prosjektplanene per del-tiltak er nærmere beskrevet nedenfor.  

 

Tiltak A1)  Møteplassen «Joddu» 

Det er fastsatt at det skal gjennomføres temabaserte møter hver 2. måned gjennom hele 

prosjektperioden hvor lokale organisasjoner og andre interessenter møter representanter for 

forvaltning og forskning.  

I henhold til opprinnelig tidsplan skal første møtet avholdes høsten 2017. Vi har valgt å gjennomføre 

det første møtet kun med styringsgruppa, og da som del av styringsgruppemøtet den 15.11.2017 

(dialogmøte med Morten Falkegård fra forskergruppa). 

Våren 2018 skal det gjennomføres ytterligere 3 slike møter:  

1) Seminar om tradisjonell og lokal økologisk kunnskap: Det planlegges et eget seminar i januar 

(lørdag 19.01 eller 26.01) med formål å: a) gi en oversikt over eksisterende 

samfunnsvitenskapelige forskning på området, og b) få tilbakemeldinger fra lokale miljøer og 

ressurspersoner på hva som bør prioriteres i forprosjektet på lokal økologisk kunnskap (tiltak 

C3). Følgende forskningsmiljøer vil bli invitert til å holde innlegg: Samisk høgskole, Norsk 

institutt for naturforskning (NINA) og Historisk museum, Oslo. Seminaret vil bli bredt 

annonsert og være åpne for alle interesserte i lokalmiljøet. Vi vil legge det til en lørdag slik at 

mange lokalt har mulighet til å delta. Møtested: Tana bru og video-overføring til Karasjok.  

 

2) Predatorkontroll: Det er gjennom statsbudsjettet (KLD, post 21- spesielle driftstilskudd) 

øremerket midler til forskning på predatorers innvirkning på laksebestandene i 

Tanavassdraget. Vi vil legge til rette for et møte hvor lokale miljøer kan gi innspill til 

forskningsbehov på dette området.  

 

3) Tema for det 3. møteplass- tiltaket er ikke fastsatt. Vi vil komme tilbake til dette på senere 

tidspunkt. Det er fint om flere gir innspill til ønskete tema. 

 

Tiltak B2) Formidle forskningsresultater til allmennheten  

 

a) Hjemmesiden www.joddu.no 

Det første planleggingsmøtet med Tana kommunes IT-sjef er gjennomført. Det er bestilt et 

pristilbud fra kommunens hjemmesideleverandør (Custom Publish) på webdesignet. Arbeidet 

med webdesignet vil pågå ihht. opprinnelig tidsplan og ferdigstilles i desember 2017.  Målet er at 

hjemmesiden er lansert og operativ på nyåret. Det skal utvikles en del elementer til siden som er 

tidskrevende, men vi vil prioritere dette arbeidet når prosjektmedarbeider i Karasjok er på plass.  

 

http://www.joddu.no/


b) Folkemøter med forskere:  

 

Det er foreløpig gjennomført/planlagt følgende folkemøter:  

 

 14. og 15. november: Morten Falkegård, NINA: «Laksen i Tana: Hvor er vi, hvor 

skal vi og hvordan kommer vi oss dit?  Hvordan brukes tradisjonell kunnskap i 

naturvitenskapelig forskning? 

 Desember/januar: Vidar Wennevik, Havforskningsinstituttet. Foreløpig tittel: 

«Genetiske påvirkninger på villaks- er det noen fare?» 

Det skal gjennomføres ytterligere 2 folkemøter våren 2018. Vi vil komme tilbake til tema og 

foredragsholder for disse. Det er fint om flere gir innspill til ønskete tema.  

c) Det er foreløpig laget en nyhetssak om prosjektet til Tana kommunes hjemmeside, samt en 

egen underside hvor all informasjon om prosjektet skal legges ut. Det er også opprettet en 

facebook-side som skal brukes til informasjonsarbeid. Det bør drøftes nærmere i 

styringsgruppen hvordan informasjonsarbeidet bla. via facebook skal foregå.  

 

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 vil først starte over nyttår. For å få framdrift i dette arbeidet er vi avhengige av 

avlastning fra prosjektmedarbeideren i Karasjok.  

 

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

Laksens dag for 5. klassinger i Tana og Karasjok har tidligere vært gjennomført i august/september. Vi 

ønsker å gjennomføre dette i samarbeid med TF og skolene, eventuelt andre partnere, høsten 2018.  

Utover dette er det ønske om å utvikle et undervisningsopplegg for ungdomskolen i kommunene 

Karasjok og Tana. Opplegget skal gi grunnkunnskaper om tanalaksens biologi og laksefisket i 

vassdraget. Det er ikke satt av særskilte midler til dette per nå og tiltaket må planlegges nærmere. 

Det er behov for en dialog med skolene i begge kommunene først om hvordan det kan arbeides 

videre med dette. Det er planlagt et møte mellom prosjektledelsen, undervisningsleder og rektorene 

ved skolene i Tana torsdag den 9. november. Det er behov for tilsvarende møte i Karasjok, men vi 

avventer at prosjektmedarbeideren er på plass.  

 

Tiltak C1) Konferanse om Tanalaksen og laksefisket i Tanavassdraget 

Det er ikke vært framdrift på dette del-tiltaket per november. En programkomite bør settes ned og 

ha sitt første møte innen utgangen av 2017.  Dato for konferansen (oktober/november 2018) og 

konferansested bør fastsettes innen samme frist. Se forslag om dette i sakspapirene til 

styringsgruppens møte (15.11.2017).  

  

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

Det er foreløpig ikke lagt noen planer for arbeidet med dette del-tiltaket.  

http://www.joddu.no/


 

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

Tanavassdraget 

Prosjektleder har vært i kontakt med forskningsmiljøet ved NINA, Historisk museum og Samisk 

høgskole. Seminaret i januar 2018 skal gjennomføres før det tas stilling til innhold, opplegg og 

samarbeidspartnere videre i forprosjektet.  

 

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

Prosjektleder har fortløpende kontakt med lakseforskere på norsk og finsk side, fiskeforvaltningen 

lokalt og nasjonalt, samt andre kompetansemiljøer som KLV og Norsk laksesenter. Det er også lagt 

ned mye tid nå i startfasen med å samtale med lokale miljøer og interessenter i Tana og Karasjok.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


