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Framdrift (september- november 2017)

 Folkemøter med Eero Niemelä, 13. og 14.09 («40 år 

med skjellprøvetaking)

 Prosjektsøknad sendt inn den 22.09.2017. 

 Søknad innvilget fra Miljødirektoratet,

 Vilkår: Delrapportering og delutbetaling 4 ganger årlig. 

 Rekruttering av prosjektmedarbeider i Karasjok



Framdrift (september- november 2017)

forts. 

 Prosjektleder i samarbeid med adm. i Karasjok/TF: 

 Planlagt folkemøter med Morten Falkegård 14.11. og 15.11

 Tradisjonell kunnskap: Skype-møte med Samisk høgskole og 

NINA

 Hjemmeside: Telefonmøte med leverandør, tilbud og 

oppstart av webdesign. 

 Møte i referansegruppa den 06.11

 Tiltak for barn og unge: Møter med rektorene i Tana, 09.11.

 Arbeidsmøter med Karasjok kommune og med adm. i TF



Joddu

samarbeidsarena for laks

(planer for 2018)

Styringsgruppemøte 15.11.2017



A1) Møteplassen/dialogmøter

 Seminar om tradisjonell kunnskap (fredag 26.- lørdag 

27. januar 2018), Tanabru. 

 Ledes av Solveig Joks (Samisk høgskole) og Stine 

Rybråten (NINA). 

 Målgruppe: Lokalbefolkningen. 

 Program og tema under utarbeidelse. 

 Kom gjerne med innspill.

 Oppfølging av seminarene om tradisjonell kunnskap 

(ett i Karasjok og ett i Tana, våren 2018)

 Innspillsmøte- predatorkontroll (vår 2018)



B2) Formidle forskningsresultater

 Folkemøter (november 2017- juni 2018) 

 14. og 15. november: Morten Falkegård (NINA)

 Januar/desember: Vidar Wennevik 

(Havforskningsinstituttet)- Genetiske påvirkninger 

på villaks

 Resultater fra prosjektet SeaSeal (selbestanden i 

Tanamunningen)

 Lakseforvaltningen i Norge- rammer og 

myndighet, den lokale fiskeforvaltningens 

handlingsrom



B2) Formidle forskningsresultater

 Websiden www.joddu.no

• Arbeid med webdesign startet denne uka 

(CustomPublish)

• Rammer: 
 Siden skal presentere Joddu-prosjektet og dets mandat, 

tilgjengeliggjøre forskningsresultater på norsk og samisk (egne 

undersider for dette), ha en hoveddel som fungerer som en 

animasjon (løpende powerpoint- det vi har kalt «digital 

utstilling», og en boks som informerer om arrangementer. 

 Siden skal være tospråklig (norsk og samisk)

 Forskningsrapportene som skal presenteres skal deles inn i 

naturvitenskapelig og samfunnsvitenskapelig forskning.

http://www.joddu.no/


B3) Formidling- barn og unge

 Undervisningsopplegg på skolene: møte med rektorene i Tana 

avholdt: 

 Laksens dag for 5. klasse (våren 2018, tospråklig)

 Undervisningsopplegg basert på laksens dag og andre 

eksisterende tiltak (?)

 Prosjektledelsen skal utarbeide et forslag til rammer for 

videre arbeid (teori/praksis)

 Nytt møte i januar med rektorene

 Prosess også i Karasjok

 Behov for samarbeid med eksterne? (KLV, andre?)

 Undervisningsmateriale om tanalaksen for ungdomstrinnet?



C1) Konferanse om tanalaksen og 

laksefisket

 Forslag til formål: Synliggjøre tanalaksens økologi og 

det særegne laksefisket i vassdraget overfor 

storsamfunnet

 Konferansested: Karasjok

 Tidspunkt: August, september eller november 2018?

 Programkomite med 3 medlemmer. Erfaring fra 

konferansearbeid og bredt nettverk

 Innspill fra referansegruppe: Komite med 2 fra Karasjok og 

2 fra Tana. 



Andre prosjekttiltak

 C2) Vandreutstilling om tanalaksen og 

laksefisket (ikke startet arbeid)

 C3) Forprosjekt for kartlegging av lokal, 

økologisk kunnskap (seminararbeid startet)

 C4) Kontakt med andre kunnskapsmiljøer-

fortløpende



Gleden over den første laksen i mai


